Chassis Brakes International Poland z siedzibą we Wrocławiu należy do CBI - wiodącego producenta z branży
motoryzacyjnej z kapitałem amerykańskim. Fabryka we Wrocławiu, specjalizuje się w wytwarzaniu zacisków
hamulcowych i hamulców bębnowych dla takich klientów jak, m.in: BMW, Daimler, Volkswagen, Dacia,
Renault, Fiat. Firma posiada 14 fabryk, działa na 5 kontynentach, w 27 lokalizacjach. Wrocławska fabryka
planuje bardzo dynamiczny rozwój w najbliższych latach w związku z wdrożeniami licznych nowych projektów
oraz procesów.

Poszukujemy kandydata/tki na stanowisko:

Mechanik
Miejsce pracy: Wrocław
Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:






Prowadzenie działań prewencyjnych w oparciu o zakładowy plan TPM
Usuwanie awarii na maszynach obróbczych, liniach montażowych i linii galwanicznej
Diagnozowanie problemów technicznych oraz dokumentowanie analiz
Wspieranie działów konstrukcyjnych przy wdrażaniu nowych maszyn
Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych

Oczekiwania wobec kandydatów:













Wykształcenie techniczne – min. średnie
Doświadczenie w zawodzie mechanika min. 3 lata
Doświadczenie w branży motoryzacyjnej będzie atutem
Znajomość mechanik maszyn obróbczych CNC
Znajomość z zakresu hydrauliki siłowej i pneumatyki
Znajomość linii galwanicznych będzie atutem
Doświadczenie w relokowaniu maszyn i pracy z dużym ciężarem
Znajomość podstaw TPM
Doświadczenie w pracy z systemem LOTO będzie atutem
Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
Elastyczność do pracy w nadgodzinach
Dyspozycyjność

Oferujemy:








Pracę w międzynarodowej firmie z branży motoryzacyjnej
Dofinansowaną kartę Multisport
Dofinansowane dojazdy pracownicze
Możliwość wykupu pakietu opieki medycznej Luxmed na atrakcyjnych warunkach
Dofinansowane posiłki
Premię urlopową
Liczne wydarzenia dla pracowników ich rodzin (dzień rodzinny, dofinansowane wyjazdy na
kolonie i zimowiska, zabawa mikołajkowa, konkursy z nagrodami etc.)

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów w języku polskim i
angielskim (cv + list motywacyjny) z nazwą stanowiska w tytule na adres e-mail:
Rekrutacja.ChassisBrakes@ChassisBrakes.com

Chassis Brakes International
Bierutowska 91
51-317 Wrocław
71 7193686
www.chassisbrakes.com
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych
Dz.U. nr 133 poz. 883".

