Elektryk
Zakres obowiązków:
• zapewnienie zabezpieczenia układu pomiarowo-rozliczeniowego przed uszkodzeniem oraz
wykonywanie zabezpieczeń głównych
• przeprowadzanie okresowych kontroli stanu sprawności technicznej: maszyn i urządzeń
elektrycznych oraz instalacji elektrycznych w budynkach
• zapewnienie właściwych warunków użytkowania urządzeń pobierających energię
elektryczną
• konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych
• naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej
Wymagania:
• uprawnienia SEP do 1 kv
• doświadczenie na podobnym stanowisku ewentualnie ukończona szkoła o profilu
elektrycznym
• znajomość maszyn i urządzeń produkcyjnych będzie dodatkowym atutem
• umiejętność czytania schematów elektrycznych
• umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej / elektrycznej
• chęć do nauki i łatwość przyswajania wiedzy
• dobra organizacja pracy własnej i samodzielność
Oferujemy:
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z posiadanymi kompetencjami
praca na 1 zmianę
kompleksowe wdrożenie i niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

CV przyjmujemy:

1. drogą mailową: sekretariat@tagmet.com.pl
2. na portierni (w godz. 6:00-22:00): TAGMET, ul. Małgorzatowo 5, Lubicz Dolny
Informacje pod numerem 510-231-902
Wzięcie udziału w rekrutacji, wymaga uprzedniego zapoznania się z Klauzulą Informacyjną w Zakresie Ochrony Danych
Osobowych
dla
Procesów
Rekrutacji
w
Tagmet,
dostępną
pod
niniejszym
linkiem:
http://tagmet.com.pl/dokumenty/zr_01_06_01.pdf lub na stronie internetowej http://www.tagmet.com.pl/ w Zakładce
[Kariera].
Do złożonej aplikacji należy dołączyć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o

następującej treści:
[1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
1.1. Fabrykę Nowoczesnych Funkcji Meblowych TAGMET Sp. z o.o. z siedzibą w 87-162 Lubicz,
ul. Małgorzatowo 5, numer KRS 0000124074;
1.2 Przedsiębiorstwo Handlowe TAGMET POLSKA Sp z o.o. z siedzibą w 87-100 Toruń, ul.
Bartosza Głowackiego 8/34, numer KRS 0000325791
1.3. Przedsiębiorstwo TAGMET PROJEKT Sp z o.o. z siedzibą w 87-162 Lubicz, ul Małgorzatowo
4D, numer KRS 0000540921
w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz innych
obecnych, jak i przyszłych procesach rekrutacyjnych.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej w Zakresie Ochrony Danych
Osobowych dla Procesów Rekrutacji w Tagmet, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawach mi przysługujących.

