
 

 

 

 

 

 

Korporacja General Electric zatrudnia 300,000 osób w ponad 100 krajach – stanowimy globalny i zróżnicowany zespół, 

wyróżniający się pasją i chęcią podejmowania największych wyzwań. Obecność GE w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. w 

dziedzinie produkcji silników lotniczych, urządzeń do wytwarzania energii, technologii zabezpieczeń elektronicznych, 

tworzyw sztucznych, medycznej diagnostyki obrazowej, w usługach finansowych oraz programach telewizyjnych, jak i 

dostęp do najnowocześniejszych technologii sprawia, że pracownicy GE mogą zrealizować w naszej organizacji karierę, o 

jakiej zawsze marzyli. 

 

Elektrodrążacz 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

Łódź 

Obowiązki: 

• wykonywanie prac ślusarskich i montażowych niezbędnych do budowy nowych przyrządów, ich 

modyfikacji, remontów lub napraw, 

• kompleksowy nadzór nad przebiegiem procesu budowy lub naprawy, w tym zlecanie i nadzór nad 

wykonaniem wymaganych elementów, 

• zlecanie produkcji części zamiennych do naprawianych przyrządów i dbanie o zapewnienie 

wymaganego ich zapasu. 

 

Oczekujemy: 

• wykształcenia min. zawodowego  technicznego, mechanicznego lub pokrewnych, 

• doświadczenia w wykonywaniu prac ślusarskich, 

• znajomości budowy i zasad działania form i/lub wykrojników oraz drobnych przyrządów i pomocy 

warsztatowych.  

 

 

Operator/ustawiacz pras automatycznych 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

Łódź 

Obowiązki: 

• Obsluga pras automatycznych zgodnie z obowiązujacą technologią na danym obszarze, 

• Dbalość o należyte wykorzystanie czasu pracy maszyn zgodnie  

z procedurami ISO i bezpieczeństwa pracy, 

• Współpraca z Dzialem Jakości, specjalistami ds. planowania produkcji oraz logistyką wydziału, 

Oczekujemy: 

• Doświadczenia w obsłudze pras automatycznych, 

• Znajomości budowy i zasad działania tloczników, 

• Umiejętności czytania rysunku technicznego. 



Operator/ustawiacz wtryskarek 

 
Miejsce podjęcia pracy: 

Łódź 

Obowiązki: 

• prace przy ustawianiu i obsłudze wtryskarek do tworzyw termoplastycznych, 

• praca przy zmianie form wtryskowych, 

• utrzymywanie produkcji wyprasek, kontrola i poświadczanie ich jakości poprzez proste czynnosci 

kontrolne i pomiary. 

 

Oczekujemy: 

• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 

• znajomości budowy i obsługi maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych 

(mile widziane Arburg, Engel), 

• znajomości procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych. 

 
 
 
 

Ślusarz Narzędziowy 
Miejsce podjęcia pracy: 

Łódź 

 
Obowiązki: 

• wykonywanie prac ślusarskich i montażowych niezbędnych do budowy nowych przyrządów, ich 

modyfikacji, remontów lub napraw, 

• kompleksowy nadzór nad przebiegiem procesu budowy lub naprawy, w tym zlecanie i nadzór nad 

wykonaniem wymaganych elementów, 

• zlecanie produkcji części zamiennych do naprawianych przyrządów i dbanie o zapewnienie 

wymaganego ich zapasu. 

 

Oczekujemy: 

• wykształcenia min. zawodowego  technicznego, mechanicznego lub pokrewnych, 

• doświadczenia w wykonywaniu prac ślusarskich, 

• znajomości budowy i zasad działania form i/lub wykrojników oraz drobnych przyrządów i pomocy 

warsztatowych.  

 
 
 
 
 



 
 

Szlifierz Narzędziowy 
Miejsce podjęcia pracy: 

Łódź 

Obowiązki: 

• wykonywanie różnorodnych prac szlifierskich, jak: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie kształtowe, 

ostrzenie i regeneracja narzędzi skrawających,  

• dobór i stosowanie optymalnych parametrów skrawania i ściernic, 

• podstawowa kontrola jakościowa wykonanych części w tym wykonywanie pomiarów 

warsztatowych. 

 

Oczekujemy: 

• Samodzielności w tworzeniu założeń i planowaniu prostych technologii wykonawczych - zwłaszcza 

znajomość technologii procesu szlifowania, 

•  Znajomości budowy i zasad eksploatacji szlifierek, 

• Doświadczenia w wykonywaniu precyzyjnych elementów maszynowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


