GATES HYDRAULICS S.R.O

Gates Hydraulics s.r.o. hledá :

OPERÁTOR MANIPULANT NA
OBROBNĚ

Naše nabídka:



POZICE JE OBSAZOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM
PERSONÁLNÍ AGENTURY S MOŽNOSTÍ BRZKÉHO
PŘEVODU DO KMENOVÉHO STAVU
Gates Hydraulics s.r.o. je významnou mezinárodní
společností specializující se na výrobu řemenů,
kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní
celky pro evropský trh v oblasti stavební a zemědělské
techniky.
Jako operátor obrábění budete zodpovědní za:
 manipulaci s ocelí (naskladnění, převoz ze stojanů
na stroje příp. zpět)
 provádění transakcí spojených s pohybem oceli
v interním systému BPCS ( I a T)
 kontrolu správnosti transakcí související s pohybem
oceli v interním systému BPCS
 příjem oceli na sklad (kvantitativní a kvalitativní
kontrola, zavedení oceli do systému)
 vychystání oceli dle shop orderu (správný typ oceli,
správné množství)
 cyklickou inventura 1x týdně
 přesun shop orderu k nástrojařům, seřizovačům
 obsluhu myčky a separátoru oleje a třísek,
manipulace s třískami (odvoz od strojů)
 manipulaci s hotovými výrobky (od strojů, myčka,
na lokace)
 odepisování hotových výrobků v BPCS
 správnost stavu v BPCS a korekce chybných
transakcí v BPCS
 provádění drobných, jednoduchých oprav a čištění
zařízení nevyžadujících přítomnost údržby evidování
veškerých dat o průběhu a výsledcích práce
(vyplňování denních výkazů apod.)
 zajištění pořádku na pracovišti a třídění odpadů, 5S
na skladě oceli
Požadované dovednosti:
 střední odborné vzdělání, v případě nesplnění
požadavku na vzdělání minimálně 1 rok praxe
ve výrobní společnosti
 základní ovládání PC
 schopnost
základní orientace v technických
výkresech a provádění vizuálních a rozměrových
kontrol dle výkresové dokumentace.
 znalost čtení a práce dle strojírenské technické
dokumentace
 znalost měření posuvným měřidlem
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odpovídající mzdové ohodnocení
dny dovolené navíc v závislosti na délce
odpracovaných let
příležitost pro osobní a profesní růst
závodní stravování
příjemné a bezpečné pracovní prostředí
možnost převodu do kmenového stavu po zaučení

Místo výkonu práce: Karviná

Prosím pošlete aktuální životopis na:
Mgr. Jana Ormaniecová
Dětmarovická 409/1, Karviná
Email: hr@gateshydraulics.cz

