
 
 

 

 

ELEKTRYK - AUTOMATYK 

W związku z długofalowymi planami rozwoju poszukujemy nowych osoby na stanowisko 

www.suedwollegroup.de 

SPINNING  
YOUR SUCCESS 

Südwollegroup to średniej wielkości rodzinna firma zatrudniająca ponad 4.000 pracowników. Wyróżnia nas najwyższa jakość oraz 
szeroki i innowacyjny asortyment. Należymy do grona liderów i dostarczamy nasze przędze do klientów na całym świecie. 
Głównymi rynkami są Europa, Azja i USA. Naszą działalnością jest rozwój, produkcja i dystrybucja przędz powstających w 
należących do jednego właściciela fabrykach w Niemczech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Bułgarii i Chinach. 

 
Miejscem pracy będzie East West Spinning w Łodzi – nasza przędzalnia z 25-letnią tradycją w produkowaniu najwyższej jakości 
przędz wełnianych dla międzynarodowego rynku.  

    CO BĘDZIESZ ROBIĆ: 
• Wykonywać bieżące naprawy i konserwację urządzeń 

elektroenergetycznych 

• Prowadzić działania mających na celu racjonalne 
wykorzystanie energii elektrycznej 

• Podejmować decyzje i działania w celu 
zminimalizowania strat produkcyjnych i postojowych 
przy awariach, naprawach, przeglądach 

• Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i 
sprzętu  

• Pracować indywidualnie oraz w zespole 

   WYMAGANE KWALIFIKACJE: 
• Wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziani absolwenci 

szkół profilowych 

• Uprawnienia elektroenergetyczne „E” do 1 kV  

• Znajomość układów sterowania (sterowniki, falowniki), automatyki 

oraz elektroniki  

• Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu  

• Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym  

• Mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka 

niemieckiego w formie komunikatywnej 

• Doświadczenie w pracy przy zabezpieczeniu ruchu przędzalni 

będzie dodatkowym atutem 
OFERUJEMY: 

• Wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe nagrody  

• Nagrodę roczną – tzw. 13tkę 

• Ubezpieczenie grupowe na życie 

• Prywatną opiekę medyczną finansowaną przez nas, z możliwością wykupienia również dla członków rodziny 

• Karty sportowe korzystnie dofinansowane przez firmę 

• Benefity z Funduszu Socjalnego (m.in. pożyczki, dofinansowania do wypoczynku letniego, paczki dla dzieci) 

• Możliwość udziału w imprezach integracyjnych oraz wydarzeniach sportowych 

• Pierwszą umowę na czas określony 6 miesięczny, kolejną na czas nieokreślony 

• Miejsce pracy w jednym z dwóch zakładów w Łodzi (ul. Lodowa i ul. Rembielińskiego) 
 
 Chcesz pracować z nami? 
Spróbuj stworzyć swój sukces razem z nami i wyślij nam swoją aplikację na adres hr@ews-suedwollegroup.com . Czekamy na Ciebie! 
 

Więcej informacji na temat pracy udzielamy pod numerami tel. (042) 677 11 00 lub (042) 677 11 24 

mailto:hr@ews-suedwollegroup.com

