SANDVIK MINING AND ROCK SOLUTIONS, GLOBÁLNÍ DODAVATEL KOMPLEXNÍCH
ŘEŠENÍ PRO PODZEMNÍ TĚŽBU TVRDÝCH A MĚKKÝCH HORNIN A MINERÁLŮ,
POVRCHOVOU TĚŽBU A STAVEBNICTVÍ, ODDĚLENÍ V TYCHÁCH (POLSKO), HLEDÁ
PRACOVNÍKA NA POZICI:

MECHANIK DŮLNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

NABÍZÍME
NÁPLŇ PRÁCE
- Opravy, inspekce a údržba těžebních strojů,
zařízení a nástrojů
- Posuzování reklamací na stroje, zařízení a
nástroje Sandvik podané zákazníky
POŽADUJEME
- Vyšší technické vzdělání související s
elektromechanikou strojů
- Minimálně 5 let zkušeností s prací na
podobné pozici
- Znalost těžebního trhu v České republice
- Znalost problematiky těžebních strojů
- Teoretické a praktické znalosti strojů, zařízení
a nástrojů Sandvik
- Žádné omezení pro práci v dole
- Znalost angličtiny slovem i písmem je
výhodou
- Znalost práce na PC (MS Office)
- Řidičský průkaz skupiny B
- Ochota cestovat služebně na území státu i do
zahraničí
- Komunikační dovednosti a schopnost
pracovat v týmu

-

Práci v mezinárodní společnosti se zavedeným
a stabilním postavením na trhu
Možnost zvýšení odborné kvalifikace
Práci v ambiciózním a profesionálním týmu
Stabilní zaměstnání
Atraktivní platební podmínky
Zaměstnanecké výhody, bohatý benefit
Moderní pracovní podmínky a nástroje
Přístup
k
nejnovějším
a
inovativním
technologiím
V případě zájmu zašlete prosím svůj životopis
na e-mailovou adresu:
wojciech.partyka@sandvik.com

K žádosti prosím přidejte svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů: Souhlasím se zpracováním mých
osobních údajů obsažených v nabídce práce pro potřeby
náborového procesu v souladu s nařízením Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

Sandvik Mining and Rock Solutions, globální dodavatel komplexních řešení pro podzemní těžbu tvrdých a měkkých hornin
a minerálů, povrchovou těžbu a stavebnictví. Je součástí mezinárodního koncernu Sandvik AB – lídra v oblasti konstrukce
a výroby obráběcích nástrojů, kyselinovzdorných ocelí, důlních strojů a zařízení, jakož i technologie jejich aplikace.
Celosvětově skupina Sandvik zaměstnává přibližně 37 000 lidí ve 130 zemích. www.sandvik.com

