Grupa Etac to wiodący skandynawski producent rozwiązań i urządzeń zapewniających mobilność. Od ponad
czterdziestu lat Grupa Etac opracowuje produkty i usługi, które stwarzają możliwości dla użytkowników i
opiekunów. Wszystkie produkty Etac mają jedną wspólną rzecz - są najlepsze w aspekcie jakości, prostoty,
funkcjonalności, niezawodności i wzornictwa jakie rynek może zaoferować. Misją firmy Etac jest
umożliwienie każdemu nieskrępowanego i niezależnego od nikogo życia oraz realizację marzeń bez
względu na jakiekolwiek okoliczności. Etac oferuje pełne wyzwań zawodowych, dynamiczne i nastawione na
współpracę środowisko pracy.

W związku z rozwojem Wydziału Mechanicznego poszukujemy osób na stanowisko:
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Miejsce pracy: Tczew

Pracownikowi oferujemy
•
•

•
•
•
•

zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (docelowo praca na dwie zmiany)
pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie ze skandynawskim kapitałem i wysoką
kulturą pracy
uczestnictwo w uruchomieniu i optymalizacji procesów
pracę w najlepszej na rynku fabryce w produkcji sprzętu ułatwiającego poruszanie się osób
niepełnosprawnych
możliwość nauki nowych procesów produkcyjnych
prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe
pyszną kawę w miłym otoczeniu
dobrze skomunikowane miejsce pracy

•

możliwość rozpoczęcia pracy już od 1 stycznia 2021r.

•
•

Jeżeli posiadasz doświadczenie (minimum 2 lata) w co najmniej dwóch obszarach
opisanych poniżej – zaaplikuj
•
•
•
•

programowanie i obsługa giętarki automatycznej (preferowane doświadczenie w gięciu rur)
obsługa maszyny myjącej detale metalowe przed procesem spawania
mile widziane umiejętności spawalnicze
oczyszczanie spoin z odprysków spawalniczych
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•
•
•

obsługa wykrawarki otworowej
obsługa prasy mimośrodowej
obsługa piły taśmowej do profili stalowych

Do Twoich obowiązków będzie należało między innymi
•
•
•
•

obsługa maszyn znajdujących się w wydziale mechanicznym (piły, giętarki, myjki, szlifierki, itp.)
czytanie rysunku technicznego
dbanie o bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy – 5S
ciągłe doskonalenie i optymalizacja procesów

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie zaaplikuj na praca@etac.com umieszczając numer
referencyjny w temacie wiadomości PROD/2020/08
Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami.
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