Informatyk, administrator baz danych
Miejsce Pracy: Stalowa Wola
Opis stanowiska:


Administracja infrastrukturą teleinformatyczną, środowiskiem sieciowym,
bezpieczeństwem danych



administracja strukturą telefoniczną VoIP



administracja serwerami MS Server 2003/2008/2012 ze strukturą AD



utrzymanie w gotowości procedur oraz mechanizmów backupowych



administracja systemami KD i RCP



montaż i implementacja stacji roboczych, serwerów, notebooków



konfiguracja routerów, switchy zarządzanych, sieci światłowodowych

Wymagania:


Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
Doświadczenie na podobnym stanowisku



dobra znajomość systemów OS X



znajomość urządzeń (stacje robocze, serwery, notebooki)



bardzo dobra znajomość sieci LAN



Znajomość języka angielskiego



Oferujemy:






pracę w dynamicznym zespole
fachowe wsparcie doświadczonych pracowników
konkurencyjne wynagrodzenie
pracę będącą wyzwaniem
możliwość rozwoju zawodowego

Technolog
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Obowiązki:



Normowanie pracy na stanowiskach produkcyjnych
Adaptacja dokumentacji technologicznej na potrzeby procesu produkcyjnego

Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane kierunki: budowa maszyn,
obróbka skrawaniem)
 bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 umiejętność obsługi programu SolidWorks
 znajomość j. angielskiego na poziomie B1 – mile widziana
 komunikatywność
 umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:


praca na stanowisku technologa w rozwijającej się firmie produkcyjnej



umowa o pracę na pełny etat



możliwość rozwoju zawodowego



atrakcyjne wynagrodzenie

Monter
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:



Dobra znajomość rysunku technicznego
Podstawowe uprawnienia spawalnicze MAG

Oferujemy:






konkurencyjne wynagrodzenie
pracę w dynamicznym zespole
fachowe wsparcie doświadczonych pracowników
pracę będącą wyzwaniem
możliwość rozwoju zawodowego

Operator obrabiarek CNC
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Zakres obowiązków


Obróbka mechaniczna elementów stalowych

Wymagania:



Doświadczenie w pracy na obrabiarkach numerycznych w produkcji nieseryjnej - mile
widziane
Obsługa suwnicy z poziom roboczego – mile widziana

Oferujemy:






konkurencyjne wynagrodzenie
pracę w dynamicznym zespole
fachowe wsparcie doświadczonych pracowników
pracę będącą wyzwaniem
możliwość rozwoju zawodowego

Programista CNC
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Obowiązki:
 Programowanie obrabiarek CNC (tokarki, frezarko-wiertarki) w programie
SINUMERIK 850 oraz HEIDENHAIN 530
 Wdrażanie przygotowanych programów CNC na obrabiarkach
Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane kierunki: budowa maszyn,
obróbka skrawaniem)
 dobra znajomość rysunku technicznego
 umiejętność obsługi programów wspomagających CAD, CAM, EDGECAM
 komunikatywna znajomość j. angielskiego – mile widziana
 komunikatywność
 umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:


praca na stanowisku programisty CNC w rozwijającej się firmie produkcyjnej



umowa o pracę na pełny etat



możliwość rozwoju zawodowego



atrakcyjne wynagrodzenie

Spawacz
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Zakres obowiązków


Spawanie konstrukcji stalowych

Wymagania:



Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku spawacza
Uprawnienia spawalnicze ponadpodstawowe 135 i 136

Oferujemy:






konkurencyjne wynagrodzenie
pracę w dynamicznym zespole
fachowe wsparcie doświadczonych pracowników
pracę będącą wyzwaniem
możliwość rozwoju zawodowego

