
 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Zgodnie z RODO, bez wyrażenia 
dodatkowej zgody dane nie są nikomu przekazywane. Zarejestruj i swobodnie zarządzaj swoimi danymi. BDI już od ponad 29 lat aktywnie wspiera 

polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów. Dołącz do nich i zyskaj 

sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

Bank Danych o Inżynierach dołącz do nas: Grupa: BDI - praca dla inżyniera 
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ważna do 
 

20.05.2022 

OFERTA PRACY 

nr 10535 
  

Dla naszego Klienta aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:  

 

Kierownik 

Utrzymania Ruchu 
  

 

Opis pracodawcy: 

Polski oddział międzynarodowego koncernu produkcyjnego w branży spożywczej. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

 doświadczenie w pracy w firmie spożywczej będzie dodatkowym atutem 

 wiedza z zakresu funkcjonowania linii produkcyjnych, mechaniki, elektryki i automatyki 

 aktualne uprawnienia SEP w zakresie dozoru D1, D2 i D3 

 dobra znajomość j. angielskiego 

 prawo jazdy kat. B 

 samodzielność i konsekwencja w działaniu 

 umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów 

 zaangażowanie i proaktywne podejście do pracy 
 

Zakres obowiązków: 

 zapewnienie ciągłości ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych w zakresie mechaniki, elektryki i automatyki 

 organizacja i nadzór nad pracą działu utrzymania ruchu 

 organizacja i rozliczanie serwisów zewnętrznych, wykonawców prac remontowych i inwestycyjnych 

 kierowanie i nadzorowanie prac podczas awarii sprzętu technicznego, maszyn i urządzeń na terenie zakładu 

 analiza przyczyn awarii, tworzenie i nadzór nad realizacją harmonogramów napraw prewencyjnych maszyn 

i urządzeń oraz przeglądu budynków 

 nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu informatycznego w zakresie utrzymania ruchu 

 kontrola zużycia energii, pary oraz wody 

 nadzór nad zakupami technicznymi i magazynem części zamiennych 

 realizacja zadań w projektach inwestycyjnych w zakładzie produkcyjnym 
 

Firma oferuje: 

 pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 

 pracę w międzynarodowym środowisku przy ciekawych projektach inwestycyjnych 

 pakiet socjalny wynikający z regulaminu spółki 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

Lubień Kujawski 
 

Aplikuj na www.bdi.com.pl/oferty/10535 lub prześlij CV na adres cv@bdi.com.pl  

podając nazwę stanowiska lub numer oferty pracy. 

http://www.linkedin.com/groups/8749162/
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