Firma Kessel
Z początkiem roku 2004 na rynku polskim rozpoczęła działalność firma KESSEL Sp. z o.o., która jest
wyłącznym przedstawicielem firmy Kessel AG. Siedziba firmy mieści się w Biskupicach Podgórnych (k.
Wrocławia). Obejmując swym zasięgiem teren całego kraju, firma zapewnia produkcję, kompleksowe i
fachowe doradztwo techniczno-projektowe, pomoc w doborze urządzeń oraz serwis.
Aktualnie poszukujemy na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI
Region pracy : woj. Dolnośląskie, Biskupice Podgórne/ Kobierzyce k. Wrocławia
( możliwość dojazdu komunikacją podmiejską z Wrocławia autobus 602/607)

Zadania
 Obsługa maszyn;
 Montaż podzespołów zgodnie z instrukcją pracy;
 Praca przy produkcji elementów instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
 Kontrola wyrobu gotowego;
 Właściwe i terminowe realizowanie planów produkcyjnych;
 Przestrzeganie standardów produkcyjnych i jakościowych;
 Odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy;
 Zawiadamianie przełożonego o problemach, zagrożeniach i awariach podczas pracy.

Wymagania
 Wykształcenie techniczne lub mechaniczne;
 Doświadczenie w pracy na produkcji;
 Sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 Umiejętność organizacji pracy własnej;
 Dodatkowym atutem będzie:
- umiejętność obróbki tworzyw sztucznych,
- uprawnienia na wózek widłowy.
Oferujemy
- pracę w dynamicznym zespole w firmie o znanej i cenionej marce produktów;
- stabilne zatrudnienie (praca w godzinach 8:00-16:00);
- szkolenia;
- możliwości rozwoju zawodowego;
- pakiet świadczeń pracowniczych (ubezpieczenie grupowe, BenefitSystem, opieka medyczna)
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z dopiskiem PRACOWNIK PRODUKCJI
na adres:
Kessel Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
Lub elektronicznie: praca1@kessel.pl
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Kessel Sp. z o.o.
z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Innowacyjna 2 , 55-040 Kobierzyce zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji
prowadzonego procesu rekrutacji oraz na przechowywanie i wykorzystanie ich dla potrzeb przyszłych procesów
rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych, ich
zmiany oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, a podanie danych nastąpiło dobrowolnie.”

Firma Kessel
Z początkiem roku 2004 na rynku polskim rozpoczęła działalność firma KESSEL Sp. z o.o., która jest
wyłącznym przedstawicielem firmy Kessel AG. Siedziba firmy mieści się w Biskupicach Podgórnych (k.
Wrocławia). Obejmując swym zasięgiem teren całego kraju, firma zapewnia produkcję, kompleksowe i
fachowe doradztwo techniczno-projektowe, pomoc w doborze urządzeń oraz serwis.
Aktualnie poszukujemy na stanowisko:
ELEKTRYK
Region pracy : woj. Dolnośląskie, Biskupice Podgórne/ Kobierzyce k. Wrocławia
( możliwość dojazdu komunikacją podmiejską z Wrocławia autobus 602/607)

Zadania
 Montaż elektrycznych szaf sterowniczych;
 Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji;
 Montaż kabli, rozdzielnic, aparatury elektrycznej;
 Przygotowywanie urządzeń do badań okresowych, doraźnych eksploatacyjnych TDT;
 Wsparcie techniczne dla działów produkcji, serwisu oraz projektów.

Wymagania
 Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne;
 Umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryk;
 Uprawnienia do wykonywania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 Uprawnienia SEP min. do 1 kV;
 Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami;
 Zdolności do pracy na wysokości;
 Znajomość zagadnień automatyki przemysłowej będzie dodatkowym atutem;
 Bardzo dobra organizacja pracy;
 Samodzielność, dokładność i precyzja.

Oferujemy
 Pracę w dynamicznym zespole w firmie o znanej i cenionej marce produktów;
 Stabilne zatrudnienie (praca w godzinach 8:00-16:00);
 Szkolenia;
 Możliwości rozwoju zawodowego;
 Pakiet świadczeń pracowniczych (ubezpieczenie grupowe, BenefitSystem, opieka medyczna).
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z dopiskiem ELEKTRYK na adres:
Kessel Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
Lub elektronicznie: praca1@kessel.pl
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Kessel Sp. z o.o.
z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Innowacyjna 2 , 55-040 Kobierzyce zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji
prowadzonego procesu rekrutacji oraz na przechowywanie i wykorzystanie ich dla potrzeb przyszłych procesów
rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych, ich
zmiany oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, a podanie danych nastąpiło dobrowolnie.”

