
 

 

 

Firma Zakład Przetwórstwa  Owocowo Warzywnego w Środzie Wlkp. należy do największych 

producentów mrożonych warzyw i owoców w województwie wielkopolskim. 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU 

Miejsce pracy: Kijewo k/Środy Wlkp. 

Zakres obowiązków: 

 Kontrola, konserwacja i przeprowadzanie napraw bieżących i awaryjnych oraz przeglądów 

okresowych linii technologicznej, maszyn budowlanych i wózków widłowych 

 Ciągła poprawa stanu i pracy maszyn oraz urządzeń w celu zapewnienia wysokich 

standardów jakościowych 

 Analiza przyczyn awarii i podejmowanie działań prewencyjnych 

 Współpraca z innymi działami 

Wymagania: 

 Wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne: mechanik, ślusarz 

 Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie napraw mechanicznych lub utrzymania ruchu 

 Uprawnienia spawalnicze 

 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

 Umiejętność obsługi następujących urządzeń: tokarek, frezarek, wiertarek, pił 

mechanicznych, szlifierek, spawarek metodą MIG/TIG,  

 Umiejętność pracy zespołowej, wysoką kulturę osobistą 

 Książeczka sanepidowska 

  

CV ze zdjęciem wraz z podpisanym oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 

883 z późn.zm.)" prosimy przesłać g.ksiegowy@zpow.com.pl                                                   

 

 

 

 



ELEKTRYK 

Miejsce pracy: Kijewo k/Środy Wlkp. 

Zakres obowiązków: 

 Diagnozowanie, konserwacja i przeprowadzanie napraw bieżących i awaryjnych oraz 

przeglądów 

 Ciągła poprawa stanu i pracy maszyn oraz urządzeń w celu zapewnienia wysokich 

standardów jakościowych 

 Analiza przyczyn awarii i podejmowanie działań prewencyjnych 

 Współpraca z innymi działami 

Wymagania: 

 Wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne: elektryk lub pokrewne 

 Min. 3 letnie doświadczenie  

 Uprawnienia SEP do 1 kV 

 Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu automatyki 

 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej  

 Umiejętność pracy zespołowej, wysoką kulturę osobistą 

 Książeczka sanepidowska 

  

  

CV ze zdjęciem wraz z podpisanym oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 

883 z późn.zm.)" prosimy przesłać g.ksiegowy@zpow.com.pl                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


