Stanowisko: Technik utrzymania ruchu
Firma: MABION SA
Obszar działania firmy: Biofarmacja
Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź
Wymagane umiejętności :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

doświadczenie na podobnym stanowisku;
wiedza z zakresu eksploatacji systemów elektrycznych, mechaniki, pneumatyki, HVAC;
umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz rysunku technicznego;
zainteresowania i zdolności techniczne;
dobra organizacja pracy;
umiejętność pracy w zespole;
znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
mile widziana znajomość systemów zarządzania budynkiem i warunkami środowiskowymi RMS/BMS;
mile widziana znajomość programu AutoCad;
posiadanie uprawnień eksploatacyjnych/dozorowych w grupach I, II lub III będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne);
praca w systemie jakości GMP;
nadzór i utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych, systemów HVAC, chłodu, powietrza, wytwornic pary;
bieżąca kontrola i ocena stanu technicznego podległych urządzeń;
diagnoza i usuwanie awarii, przeglądy prewencyjne, remonty podległych urządzeń;
nadzór nad dokumentacją techniczną – uaktualnianie istniejącej i przygotowywanie nowej;
zaangażowanie w kontrolę, kwalifikację i konserwację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji leku
biotechnologicznego oraz innych instalacji charakterystycznych dla wytwórni produkcji sterylnej;
współpraca wewnątrz działu utrzymania ruchu jak i z pozostałymi działami firmy w celu zapewnienia ciągłości procesu
produkcyjnego.

Oferujemy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie pracującej w oparciu o wysokie technologie;
Bezpłatna opieka medyczna;
Pakiet świadczeń socjalnych;
pracę w zgranym, doświadczonym, chętnie dzielącym się wiedzą zespole;
szkolenia.

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_TECHNIK DUR
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:
rekrutacje@mabion.eu
ul. Langiewicza 60,
95-050 Konstantynów Łódzki
http://www.mabion.eu

Niniejszym informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnianych w dokumentach aplikacyjnych jest Spółka Akcyjna Mabion z siedzibą
w Konstantynowie Łódzkim, ul. gen. M. Langiewicza 60. Dane zbierane są dla potrzeb trwających rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata wyraźnej
i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia
rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kandydata.

