Elektryk / Automatyk
Absolwent Technikum Elektrycznego/ Student zaoczny Politechniki Wydz.Elektryczny
Miejsce pracy: Zgierz
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
Kompletny montaż w zakresie prac mechanicznych, montażu wyposażenia oraz okablowania szaf
elektrycznych do międzynarodowych projektów
Kontrola poprawności wykonania połączeń elektrycznych
Wykonanie koniecznych regulacji oraz pomiarów elektrycznych po montażu
Dbałość o zachowanie standardów pracy
Raportowanie realizacji i postępów zleconych zadań
Wymagania:
Wykształcenie min. średnie zawodowe o kierunku elektrycznym / elektronicznym / automatyki
Uprawnienia w zakresie Eksploatacji min. E1 do 1kV
Umiejętność czytania schematów elektrycznych
Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi
Umiejętność pracy w zespole
Samodyscyplina, precyzyjność i dokładność
Mile widziane doświadczenie w budowaniu elektrycznych szaf sterujących
Mile widziana znajomość języka niemieckiego
Oferujemy:
Ciekawą i odpowiedzialną pracę
Wsparcie i pomoc w początkowym okresie pracy w dążeniu do samodzielności
Pakiet szkoleń technicznych i możliwość poznania europejskich standardów pracy
Możliwość rozwoju zawodowego
Zatrudnienie na umowę o pracę
Miłą atmosferę w pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy : agnieszka.wujek@elmess.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Nasza firma proponuje Państwu fachową prefabrykację szaf sterowniczych w oparciu o własne oraz powierzone projekty,
zapewniając ciągłe wsparcia naszych projektantów .
Nasi monterzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz nieustanie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez cykle szkoleń zarówno
w kraju jak i zagranicą gwarantując najwyższą jakość i rozwiązania oparte o najnowsze standardy.
Pracujemy zgodnie z wymogami norm europejskich (EN 61439) w oparciu o komponenty sprawdzonych dostawców (tj. Rittal,
Siemens, Schneider, Eaton, Omron, Lapp, Phoenix, itp.), dając gwarancję najwyższej jakości .Na naszych szafach stosujemy
profesjonalny system oznaczeń przewodów firmy Phoenix Contact który zwiększa czytelność instalacji , ułatwia serwisowanie
urządzeń i codzienne zadania służb utrzymania ruchu wpływając w ten sposób na niższe koszty utrzymania instalacji.
Przykłady zakończonych realizacji

