
Grupa Pagero, powstała z misją automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych
w obszarze montażu oraz produkcji CNC.
Pagero jest partnerem takich marek jak PENTA, FANUC, POCO oraz CIMATRON.
Jesteśmy wiodącym partnerem usprawniającym procesy w narzędziowniach i
zakładach produkcyjnych w takich branżach jak Automotive, Aerospace, Medical
oraz White Goods Industrie.

Obecnie poszukujemy dla naszej spółki córki - PAGERO TECH Sp. z o.o.,
kandydata na stanowisko:

Elektromonter

Miejsce pracy: Wrocław

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

● Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia na podstawie dokumentacji;

● Prowadzenie i wykonywanie prac serwisowych i montażowych zgodnych
z         dokumentacją techniczną;

● Diagnozowanie i usuwanie awarii urządzeń elektrycznych;

● Planowanie i montaż okablowania w obrębie projektowanych maszyn
i urządzeń;

● Weryfikacja wykonanych prac zgodnie z dokumentacją;

● Współpraca z działami: projektowym, automatyki oraz zakupów;

● Odpowiedzialność za powierzone zadania i ich terminowe wykonanie;

● Zarządzanie magazynem elementów elektrycznych.

Wymagania:

● Wykształcenie co najmniej zawodowe (elektryk, elektromonter);
● Doświadczenie w pracy jako elektromonter, minimum 3 lata;
● Posiadanie uprawnień SEP E do 1kV;



● Znajomość rozwiązań automatyki przemysłowej (zasilanie, sterowanie,
komunikacja, pneumatyka);

● Znajomość budowy i działania systemów pneumatycznych/hydraulicznych na
potrzeby montażu - mile widziana;

● Wiedza techniczna z dziedziny budowy maszyn;
● Umiejętność czytania schematów elektrycznych, rysunków i planów;
● Skrupulatność oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
● Znajomość środowiska CAD (WSCAD, Solid Edge)- dodatkowy atut;
● Gotowość do wyjazdów służbowych (około 20%-30% czasu pracy);
● Zaangażowanie w pracę, sumienność,komunikatywność;
● Samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, inicjatywa przy

rozwiązywaniu problemów;
● Umiejętność pracy pod presją czasu;
● Prawo jazdy kat. B (Warunek konieczny).

Oferujemy:

● Stabilizację zawodową i komfortowe warunki pracy (pełny etat z elastycznym
czasem pracy);

● Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej lub Karty Multisport;
● Dofinansowanie do obiadów;
● Dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego;
● Uczestnictwo w różnorodnych projektach związanych z budową maszyn i

urządzeń;
● Atrakcyjne i regularne wynagrodzenie;
● Przyjazną atmosferę;
● Ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie wśród młodego zespołu

specjalistów.

hr@pagero.pl


