Gdańsk, 1/07/2020

Remontowa Lighting Technlogies S.A. jest polskim producentem opraw oświetleniowych. Firma jest właścicielem renomowanej marki
Polamrem®, istniejącej na rynku od blisko 30 lat. RLT wchodzi w skład grupy Remontowa Holding, największej stoczniowej grupy kapitałowej
w Polsce, lidera branży przemysłowej w regionie, który skupia w swoim portfolio ponad 20 firm. Sukces, jaki osiąga nasz zespół, jest efektem
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, naszej pasji oraz naszego doświadczenia. Dzięki temu tworzymy profesjonalną i rzetelną
organizację. Teraz i Ty możesz do nas dołączyć!

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

OPERATORA MASZYN CNC/PRASY KRAWĘDZIOWEJ
Nr Ref.: OPERATOR MASZYN CNC/PRASY KRAWĘDZIOWEJ
Miejsce pracy: Gdańsk
Czego oczekujemy:
- Wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego,
- Umiejętności czytania rysunku technicznego,
- Umiejętności obsługi narzędzi pomiarowych,
- Zaangażowania w wykonywanie obowiązków pracowniczych,
- Komunikatywności.
Za co będziesz odpowiedzialna/y:
- Obsługa pras krawędziowych,
- Codzienna realizacja planów produkcyjnych i zamówień,
- Kontrola jakości wykonanych elementów,
- Dbałość o poprawne funkcjonowanie maszyny,
- Utrzymywanie w należnym stanie technicznym narzędzi do prasy krawędziowej (stemple, matryce);
- Regulacja i kontrola parametrów procesu.
Co oferujemy:
- Umowę o prace,
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
- Przyjazną atmosfera,
- Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Szukamy osoby samodzielnej i skrupulatnej w działaniu, jeśli nią jesteś i nie boisz się nowych wyzwań, prześlij nam swoją
aplikację z oznaczonym numerem ref. w temacie e-maila lub na kopercie zawierającą CV ze zdjęciem w ciągu 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail:
KADRY@RLT.RH.PL
ewentualnie tradycyjną pocztą lub faxem:
Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Na Ostrowiu 1, 80-5958 Gdańsk
Fax. +48 58 520 74 29
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2007 o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Remontowa Lighting Technologies S.A. zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb procesu rekrutacji”. Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

www.rlt.rh.pl

