QFG Sp. z o.o., to polska firma z międzynarodowym doświadczeniem zdobywanym na europejskich
rynkach. Odpowiedzialny producent bezpiecznej żywności, pozyskujący surowce tylko od
certyfikowanych dostawców. Eksporter dostarczający produkty na zagraniczne rynki. Pracodawca,
który daje szanse na rozwój zawodowy oraz lepszą przyszłość Pracownikom i ich Rodzinom.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów (k/m) do pracy na stanowisko:

Automatyk
A – QFG
Lokalizacja: Pionki k. Radomia
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymanie ruchu urządzeń i maszyn
w zakładzie produkcyjnym.
Obowiązki





codzienna kontrola urządzeń kontrolno – pomiarowych oraz sporządzanie raportów
analiza usterek i rozwiązywanie problemów technicznych
wsparcie podczas przeglądów okresowych maszyn
programowanie sterowników PLC i falowników

Wymagania









wykształcenie minimum średnie o profilu technicznym, preferowane: Automatyka, Robotyka,
Elektronika
znajomość zagadnień z zakresu automatyki i pneumatyki przemysłowej, oraz elektroniki
znajomość budowy i programowania sterowników PLC i falowników poparta doświadczeniem
zawodowym
preferowane uprawnienia SEP do 1 kV
obsługa oprogramowania MS Office - Excel, Word
zdolność analitycznego myślenia oraz szybkiej i trafnej oceny sytuacji
dokładność, systematyczność, samodzielność, przedsiębiorczość
prawo jazdy kat. B

Oferujemy




pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
międzynarodowe środowisko do rozwoju zawodowego
narzędzia niezbędne do pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami (k/m).
Prosimy w aplikacji dodać następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QFG Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach przy ulicy Zakładowej 7, 26 – 670
Pionki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QFG Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach przy ulicy Zakładowej 7, 26 – 670
Pionki (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów
niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez firmę QFG Sp. z o.o.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest QFG Sp. z o.o. z siedzibą w
Pionkach przy ulicy Zakładowej 7, 26 – 670 Pionki. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do
ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926, z późn. zm).

