BORNE FURNITURE Sp. z o.o należy do niemieckiej rodzinnej firmy Klaus Borne Turenfabrik GmbH & Co. z siedzibą
w Trier, która od ponad 60-ciu lat znana jest w Europie Zachodniej jako producent najnowszej generacji drzwi i ościeżnic.
Na rynku polskim historia firmy BORNE FURNITURE rozpoczęła się w 1998 r. Aktualnie, zaplecze produkcyjne stanowią
dwa wysoce wyspecjalizowane zakłady zlokalizowane w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku, o łącznej powierzchni
produkcyjnej 32.000 m². BORNE FURNITURE specjalizuje się w wielkoseryjnej produkcji na bazie płyty komórkowej o
lekkiej konstrukcji, a w szczególności blatów stołowych, regałów oraz innych elementów meblowych. Obecnie, nasz
zespół tworzy 600 pracowników.
BORNE FURNITURE w związku z rozwojem Działu Utrzymania Ruchu,
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Elektryk / Elektronik
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski lub Barlinek

Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należało:






Zapewnienie ciągłości pracy maszyn, urządzeń oraz infrastruktury zakładu
Dokonywanie okresowych, prewencyjnych przeglądów maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym oraz
elektronicznym
Diagnozowanie i usuwanie bieżących awarii
Instalowanie i uruchamianie nowych urządzeń oraz realizacja ich modyfikacji
Codzienna współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa

Od kandydatów oczekujemy:









Wykształcenia min. zawodowego (mile widziane średnie techniczne lub wyższe z zakresu: elektryka, elektronika)
Doświadczenia w dziale utrzymania ruchu, będzie atutem
Wiedzy i umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną
Znajomości elektryki, elektroniki, automatyki, układów pneumatyki i hydrauliki siłowej
Uprawnień SEP, mile widziane
Gotowości do pracy w systemie III-zmianowym
Samodzielności, dokładności i rzetelności w wykonywaniu zadań
Doskonałej organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy pod presją czasu

Kandydatom oferujemy:






Stabilną pracę w firmie rodzinnej o ugruntowanej pozycji na rynku
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w zakładzie produkcyjnym
Możliwość rozwoju w nowoczesnej organizacji
Życzliwą atmosferę pracy w gronie współpracowników
Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@borne-furniture.com
BORNE FURNITURE Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski

lub

adres

firmy:

Dział

HR,

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: "Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Borne Furniture Sp. o.o. w zakresie
niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji. Niniejsza zgoda jest ważna do czasu jej odwołania". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

