RR Donnelley GTS Poland Sp. z o. o. w Łodzi zajmuje się dostarczeniem rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.
Pracujemy na rzecz Klientów z sektorów technologicznego oraz medycznego, oferując im nastepujące usługi:






Pozyskiwanie poddostawców i zakup komponentów w tym opakowań oraz innych elementów produktu gotowego,
Kompletacja zestawów produktowych,
Kontrola jakości opakowań, półproduktów oraz gotowych produktów,
Dystrybucja produktów zgodnie z wymogami Klienta.

Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Technika Utrzymania Ruchu
Do zadań nowego pracownika będzie należeć m.in.:
Ustalanie przyczyny awarii i naprawa urządzeń produkcyjnych,
Konserwacja i regulowanie pracy maszyn,
Wymiana drobnych elementów mechanicznych urządzeń,
Współpraca przy instalacji nowych urządzeń i maszyn i przeprowadzanie testów,
Modyfikacje istniejących maszyn i urządzeń,
Zapewnienie podstawowego wsparcia w obszarze infrastruktury komputerów i drukarek.








Poszukujemy kandydatów, którzy posiadają:
Wiedzę o systemach automatyki przemysłowej (popartej pracą z urządzeniami automatycznymi),
Ogólną wiedzę techniczną z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i mechaniki,
Znajomość obsługi komputera (Office),
Znajomości języka angielskiego – na poziomie podstawowym,
Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym oraz 6-cio dniowym.







Oferujemy:








Umowę o pracę w dużej, stabilnej firmie, działającej w Łodzi blisko 10 lat,
Możliwość poznania nowych procesów operacyjnych,
Bezpieczne środowisko pracy,
Prywatną opiekę medyczną,
Ubezpieczenie na życie,
Dofinansowanie do wczasów & do karty Multisport,
Świadczenia świąteczne,

Osoby zainteresowanwe prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
rekrutacja_lodz@rrd.com lub joanna.lukasik@rrd.com

lub kontakt telefoniczny z Działem Personalnym: Joanna Łukasik: +48 42 254 80 32
Wysyłają dokuememty prosimy o załączanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997
r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )”
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