
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Monter- mechanik

Miejsce pracy: Wrocław

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

● Samodzielne prowadzenie prac serwisowych i montażowych zgodnych z dokumentacją
techniczną;

● Montaż mechaniczny urządzeń przemysłowych;
● Prace konstrukcyjne w zakresie uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za projekt;
● Składanie linii produkcyjnych, montażowych (budowa linii od podstaw do momentu oddania

linii do klienta);
● Dopasowanie stołów, przenośników i innych urządzeń pod detale produkcyjne;
● Odpowiedzialność za powierzone zadania i ich terminowe wykonanie;
● Współpraca z zewnętrznymi firmami w zakresie realizowania zamówień;
● Udział w tworzeniu dokumentacji technicznej;
● Usuwanie wykrytych awarii na miejscu i u Klientów ;
● Regularne przeglądy techniczne sprzętu.

Wymagania:

● Duża wiedza z dziedziny montażu mechanicznego, serwisu, ustawień i kalibracji
mechanicznej maszyn;

● Wiedza techniczna z dziedziny budowy maszyn;
● Mile widziana znajomość języka angielskiego pozwalająca na samodzielną analizę

dokumentacji technicznej i komunikację z klientem;
● Skrupulatność oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
● Dobra znajomość rysunku technicznego;
● Gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych (około 20-30% czasu pracy);
● Zaangażowanie w pracę, zaradność, chęć zdobywania nowego doświadczenia;
● Samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, inicjatywa przy rozwiązywaniu

problemów;
● Umiejętność pracy pod presją czasu;
● Znajomość budowy i działania systemów pneumatycznych/hydraulicznych na potrzeby

montażu - dodatkowy atut;
● Znajomość środowiska CAD (Solid Edge)- dodatkowy atut;
● Prawo jazdy kat. B.- warunek konieczny.

Oferujemy:

● Stabilizację zawodową i komfortowe warunki pracy ( pełny etat z elastycznym czasem pracy);
● Bogaty pakiet świadczeń socjalnych( dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej lub do

Karty Multisport, dofinansowanie do obiadów i ubezpieczenia grupowego);
● Uczestnictwo w różnorodnych, ciekawych projektach związanych z budową maszyn i

urządzeń;

● Korzystne warunki finansowe proporcjonalne do posiadanego/zdobywanego doświadczenia;



● Wynagrodzenie składające się z dwóch części: stałej i zmiennej (premii projektowej) zależnej
od wyników;

● Przyjazną atmosferę;
● Ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie wśród młodego zespołu specjalistów.
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