
MDM NT Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Brygadzista Utrzymania Ruchu 
Miejsce pracy: Bażanowice koło Cieszyna 

 

Zakres obowiązków: 
• Zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
• Analiza przyczyn awarii, podejmowanie działań prewencyjnych, proponowanie 

ulepszeń. 
• Nadzór nad usuwaniem awarii maszyn i urządzeń. 
• Planowanie i przeprowadzanie terminowych przeglądów i konserwacji. 
• Ustawianie maszyn w procesie produkcyjnym. 
• Nadzór nad infrastrukturą zakładu. 
• Zgłaszanie potrzeb dotyczących niezbędnych części zamiennych. 
• Współpraca z serwisami zewnętrznymi. 
• Udział w instalacji i uruchomieniach nowych linii technologicznych. 
• Prowadzenie praktyk dla uczni szkoły branżowej ( mechatronicy) 

 
Od Kandydatów oczekujemy: 

• doświadczenie na podobnym stanowisku w utrzymaniu ruchu (mechanik/ 
elektryk/ automatyk), 

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 
• wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe , 
• uprawnienia SEP E do 1 kV, 
• umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, 
• znajomość zasad TPM, 
• kreatywność i konsekwencja w rozwiązywaniu napotykanych problemów, 
• gotowość do pracy w systemie zmianowym, 
• mile widziana umiejętność obsługi tokarki, frezarki, uprawnienia spawacza, 
• prawo jazdy kat. B 
• Mile widziane przeszkolenie pedagogiczne 

 
 Wybranym Kandydatom oferujemy: 

• stałą pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym 
• codzienny kontakt z zaawansowanymi technologiami 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
• zdobywanie nowych doświadczeń 

 

Wybranym Kandydatom oferujemy stała pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej 
pozycji rynkowej. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres 
rekrutacja@mdmnt.com (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko) 
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest MDM NT Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bielsku-Białej (43-346) przy al. Bestwińskiej 146. Będziemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przysługuje Ci prawo do dostępu do 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także wycofania 



zgody. Pełną treść klauzuli informacyjnej  oraz więcej informacji o nas znajdziesz na 
stronie: www.mdmnt.com 


	Brygadzista Utrzymania Ruchu

