Mölnlycke Health Care ProdurePak s.r.o.
Společnost Mölnlycke Health Care se sídlem ve Švédsku, která je vedoucí evropský výrobce a dodavatel jednorázových
operačních setů, operačních roušek, operačního oblečení a prostředků pro moderní hojení ran, hledá pro svůj výrobní
závod v Havířově kandidáta/kandidátku do svého týmu.

Nabídka zaměstnání na pozici:

Technik údržby / Facilities Technician
Zajímá Vás elektronika, moderní zařízení, nové technologie a práce v moderní mezinárodní továrně?
Pak hledáme právě VÁS!
Popis:
Technický tým zajišťuje veškeré procesy údržby výrobní technologie, technického vybavení budovy a zároveň
zodpovídá za údržbu a provoz sterilizační jednotky.
Úkolem Technika údržby budovy je zajistit pravidelnou údržbu a opravy budovy výrobního závodu a jejího vybavení,
jako jsou například rozvody elektro a MaR, zařízení pro vzduchotechniku a klimatizaci, rozvody vody a páry,
kompresory, stabilní hasící zařízení, apod.
Údržbou je především míněno zjišťování rizik a odhalování jejich příčin a nastavení opatření tak, aby nedošlo
k zastavení zařízení. Dále je obsahem práce také preventivní údržba, kalibrace a řízení skladu náhradních dílů.

Požadavky:

-

Min. SŠ vzdělání elektro-mechanického zaměření, specializace v automatizaci,
Platná zkouška z vyhlášky 50/78 §7, §8,
Praxe v odstraňování poruch na zařízeních elektro, měření a regulace, vzduchotechnika, voda,
topení apod. min 5 let,
Ochota dále se vzdělávat – zaškolení na práci ve výbušném prostředí (ATEX), popř. praxe ve
výbušném prostřední je výhodou,
Zkušenost s preventivní údržbou a kalibrací,
Zkušenosti s hledáním chyb a řešením problémů,
Samostatnost a zodpovědnost,
Řidičský průkaz skupiny B,
Znalost AJ výhodou.

Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, práce v nepřetržitém provozu.
Nástup:

Ihned / Dohodou

O nabízenou pozici se můžete ucházet zasláním profesního životopisu. Odpovědi můžete zasílat na email
prace@molnlycke.com, poštou, nebo odevzdat přímo na recepci společnosti Mölnlycke Health Care.

Kontakt:

Mölnlycke Health Care ProcedurePak, s.r.o., Eliška Nešporová
Šachetní 439/1, Dolní Suchá - Havířov
E-mail: prace@molnlycke.com
Tel.: 597 017 249

Více informací na www.molnlycke.cz a www.lidemprozdravi.cz

