PRZEDSI BIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO
Sp. z o.o.
PL 44-100
100 Gliwice, ul. Wrocławska 24, skr. poczt 125A
www.piecoserwis.com.pl e-mail:
www.piecoserwis.com.pl,
mail: piecos@piecoserwis.com.pl
tel. (+48 32) 238-26-59,
238
230-28-18, 230-21-37, fax (+48 32) 231-48-06
231
KRS 0000070459 Sąd
S Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 120 000,000, PLN; NIP: 631-010-00-70
Oferta PiecoSerwis:
Od projektu do realizacji
pod klucz

Przedsiębiorstwo
biorstwo inżynierskie
inż
z 30-letnim doświadczeniem
wiadczeniem rynkowym, wyspecjalizowane
w projektowaniu oraz budowie pieców przemysłowych i systemów spalania paliw, w hutnictwie,
przemyśle metalowym, przemyśle
przemy le materiałów ogniotrwałych i ceramice poszukuje pracowników
na stanowisko:

• PIECE PRZEMYSŁOWE:

Projektant - elektryk

o

- tunelowe – 1750 C
- kręgowe – 1350oC
- komorowe – 1600oC
- do syntezy – 720oC
- do pirolizy – 850oC
- cynkownicze – 560oC
• SUSZARNIE:
- obrotowe
- komorowe
- tunelowe
• HARTOWNIE:
- odlewów
- prętów
• OCYNKOWNIE
• WYGRZEWANIE KADZI
• DOPALACZE:
- konwencjonalne
- regeneracyjne
- odzyskowe
• AUTOMATYKA
STEROWANIE
• SERWIS
TELESERWIS

Miejsce pracy:
Gliwice
Do zadań osób zatrudnionych należeć
nale
będzie między innymi:
projektowanie instalacji elektrycznych w standardzie EPLAN
EPLAN 5.7 i P8, AutoCad,
nadzór nad specjalistycznymi pracami podwykonawców,
specyfikacja i kompletacja dostaw elektrycznych.
Do zakresu prac na w/w stanowisku należeć
nale
też będą:
analiza techniczna, dobór urządzeń
urz
i wycena projektów,
kontakty z podwykonawcami i dostawcami w całej Europie,
kontakty z klientami, udział w uruchamianiu pieców i systemów palnikowych,
przygotowywanie dokumentacji ( instrukcje obsługi, harmonogramy, itp.).
Od osób zainteresowanych zatrudnieniem na powyższym
powy szym stanowisku oczekujemy:
doświadczania
adczania zawodowego na podobnym stanowisku,
umiejętności
ci pracy zespołowej oraz dobrej organizacji pracy,
kreatywności,
ści, odpowiedzialności,
odpowiedzialno
zaangażowania
owania i motywacji do pracy oraz samodzielności
samodzielno
w wykonywaniu swoich obowiązków,
obowi
dobrej znajomości
znajomoś języka angielskiego w mowie i piśmie,
biegłej obsługi komputera (Windows, Office Professional, AutoCad/EPLAN),
wykształcenia wyższego
wy
technicznego: elektryk.
Osobom zatrudnionym oferujemy między
mi
innymi:
bardzo ciekawą pracę w firmie inżynierskiej stosującej
cej najnowocześniejsze
najnowocze
technologie
spalania paliw,
możliwość szybkiego rozwoju; kierunek rozwoju i awansu bbędzie
dzie zale
zależał od ujawnionych
predyspozycji,
stabilne wynagrodzenie.
Zainteresowane osoby spełniające
spełniaj
powyższe
sze wymagania prosimy o nadsyłanie dokumentów
(CV+ list motywacyjny w języku
j
polskim i angielskim) pocztą elektroniczną
elektroniczn na adres:
piecos@piecoserwis.com.pl
Administratorem danych jest PTC „Piecoserwis” Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Wrocławska 24.
24 Dane
zbierane są dla
la potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
dost
do
treści
ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym
okre lonym postanowieniami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
poz. 94 z późn.
pó zm.) oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe.
obowi zkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje
nast
na podstawie zgody umieszczonej poniżej.
poni
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTC „Piecoserwis” Sp. z o. o. moich dodatkowych danych
dan
osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji.”
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć
zło
złoż
żądanie usunięcia
Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie
usuni
ich przez PTC „Piecoserwis” Sp. z
o. o.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

