Tornos Group jest jednym ze światowych liderów w zakresie rozwoju, produkcji i
dystrybucji szwajcarskich automatów tokarskich i wielowrzecionowych. Historia firmy
sięga 1880 roku i stała się początkiem szwajcarskiej technologii tokarki.
Firma ma siedzibę główną w Moutier w Szwajcarii i utrzymuje globalną sieć sprzedaży i
usług, a unikalne rozwiązania są dostarczane klientom w dedykowanych segmentach
rynku, takich jak motoryzacja, medycyna i technika dentystyczna, mikromechanika i
elektronika. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Szwajcarski producent maszyn
CNC, poszukuje kandydata na stanowisko:

Serwisant maszyn CNC (praca na terenie Polski i Europy)
Your responsabilities
•
•
•

instalowanie nowych maszyn i urządzeń - centrów obróbczych CNC
przeprowadzanie napraw, przeglądów prewencyjnych, prac konserwacyjnych i
remontowych maszyn i urządzeń
przeprowadzanie szkoleń i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych
naszych klientów

Your profile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie techniczne (preferowane mechaniczne i elektromechaniczne)
Doświadczenie w montażach mechnicznych – podstawy mechaniki i elektryki
Umiejętność czytania schematów elektrycznych będzie dodatkowym atutem
Doświadczenie i znajomość zagadnień w sterowaniu FANUC będzie dodatkowym
atutem
Umiejętność samodzielnej pracy oraz konsekwencja w działaniu oparta również na
pracy zespołowej
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Ważne prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu
osobowego
Dyspozycyjność (częste wyjazdy poza granice Polski)
Znajomość komputerowych programów biurowych (MS Office)

Contact
Tornos Technologies Poland Sp. z o.o.
Ul. Spółdzielcza 37-39 Kąty Wrocławskie
Tel. +48 71 338 56 18, Contact: Grazyna Victor,
E-Mail: victor.g@tornos.com
Czekamy na Twoje CV w języku angielskim!
Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane
przez rok od jej zakończenia dla potrzeb kolejnych rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z
wybranymi osobami. Prosimy o przesyłanie CV i innych dokumentów z oświadczeniem zawierającym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w związku z
rekrutacją na stanowisko Technolog maszyn CNC w Tornos Technologies Poland sp. z o.o. (adres: ul.
Spółdzielcza 37-39, 55-080 Wrocław) przez spółkę Tornos Technologies Poland sp. z o.o. oraz spółki z grupy
Tornos, jak również dla potrzeb kolejnych rekrutacji prowadzonych w ciągu roku od dnia zamknięcia rekrutacji
na stanowisko, w związku z którym przesłane zostają dokumenty.
Informujemy, że dokumenty bez udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie podlegają
rozpoznaniu

