
 
Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj

Największe przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj
Winkelmann Group, składającej się z kilkunastu niezale

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje si
dla prestiżowych światowych marek. W zwi

branży poszukujemy do
 

Brygadzista 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku bę
 

� Nadzór nad prawidłowością i terminowo

� Planowanie i nadzór nad naprawami, konserwacjami maszyn produkcyjnych

� Modyfikowanie i informowanie o zmianach zakresu napraw lub przegl

� Diagnozowanie oraz analiza przyczyn awarii maszyn

� Zapewnienie ciągłości utrzymania ruch

� Usprawnienia i optymalizację pracy maszyn produkcyjnych

 

Oczekiwania stawiane Kandydatom: 
 

� Znajomość tworzenia i czytania rysunku technicznego, 

� Umiejętności i chęci prowadzenia zespołu 

� Samodzielność i motywacja do pracy w rozwijaj

� Doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika/ elektromechanika/ aut

� Umiejętność rozwiązania podstawowych problemów pneumatycznych, elektrycznych, mechanicznych
 
W zamian oferujemy: 
 

� Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
� Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych
� Ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami
� Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
� Możliwość używania języków obcych 
� Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
� Świadczenia z ZFŚS, 
� Dofinansowaną stołówkę posiłkow
� Imprezy integracyjne, 
� Roczne rozmowy pracownicze. 

 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z list
osobowych na adres: 

karolina.gradowska@winkelmann
 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 
 
 

 

to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej. 
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.

ę z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje się produkcją częś
wiatowych marek. W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej 

ży poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko:

Brygadzista – Dział Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: 

ś ą i terminowością realizacji zadań podległych pracowników

naprawami, konserwacjami maszyn produkcyjnych 

Modyfikowanie i informowanie o zmianach zakresu napraw lub przeglądów 

Diagnozowanie oraz analiza przyczyn awarii maszyn 

ci utrzymania ruchu maszyn 

ę pracy maszyn produkcyjnych 

 tworzenia i czytania rysunku technicznego, warunek konieczny 

ci prowadzenia zespołu automatyków, elektromechaników, mechaników

 i motywacja do pracy w rozwijającym się przedsiębiorstwie 

wiadczenie w pracy na stanowisku mechanika/ elektromechanika/ automatyka  

zania podstawowych problemów pneumatycznych, elektrycznych, mechanicznych

trakcyjne warunki wynagrodzenia, 
erspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, 

gły kontakt z nowoczesnymi technologiami,  
żeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe, 

ęzyków obcych – dofinansowanie do nauki, 
cia ubezpieczeniem grupowym, 

ę posiłkową, 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych 

Dział Personalny 
WINKELMANN Sp. z o. o. 

ul. Jaworzyńska 277 
karolina.gradowska@winkelmann-group.de 

że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z 

www.winkelmann-group.de 

                      

ży motoryzacyjnej i grzewczej. 
ce obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią niemieckiej 

zlokalizowanych na całym świecie. 

 produkcją części samochodowych 
nowymi inwestycjami w tej 

wiadczonych osób na stanowisko: 

Dział Utrzymania Ruchu 

 podległych pracowników 

automatyków, elektromechaników, mechaników 

zania podstawowych problemów pneumatycznych, elektrycznych, mechanicznych 

ą na przetwarzanie danych 

ę tylko z wybranymi osobami.          


