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Nasz klient jest średniej wielkości międzynarodową firmą specjalizującą się w produkcji elementów z metalu 

w procesie wytłaczania na zimno, wykrawania oraz gięcia na prasach, dla sektora automotive i AGD.  

Obecnie do zakładu zlokalizowanego ok 25 km od Wrocławia, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, do Działu 

Konserwacji matryc, poszukujemy profesjonalisty z odpowiednim zapleczem wiedzy i doświadczenia 

technicznego w konserwacji matryc (do formowania metali ciężkich), z dobrymi umiejętnościami rozwiązywania 

problemów. 

 

Pozycja: Kierownik Utrzymania Ruchu/ Kierownik działu konserwacji matryc 

Lokalizacja: okolice Wrocławia 

 

Główne obowiązki: 

• wykonywanie regularnych przeglądów matryc do metalu 

• nadzór i odpowiedzialność za regenerację, napawę uszkodzonych elementów matryc i obróbkę ręczną 

doprowadzającą do stanu używalności 

• analiza problemów i poszukiwanie przyczyn źródłowych występujących usterek przy współpracy 

narzędziowni, utrzymaniem ruchu pras i działu produkcji 

• współpraca z działem jakości w celu zapewnienia odpowiednich parametrów produkowanych wyrobów 

• zarządzanie dokumentacją związaną z przeglądami technicznymi 

• udział w projektach usprawniania maszyn i urządzeń 

• zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i ew. sugestii zmian technicznych w maszynach i urządzeniach, 

które mogą mieć wpływ na pracę linii produkcyjnych i kondycję matryc 

• dbałość o narzędzia pracy, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy 

Wymagania: 

• wykształcenie techniczne lub inżynierskie 

• 10 lat adekwatnego doświadczenia zdobyte przy utrzymaniu i konserwacji matryc (do obróbki metalu), 

w firmie produkcyjnej (preferowane branże automotive, odlewnicza, itp.) 

• Znajomość TPM 

• Znajomość i doświadczenie w przeprowadzaniu różnych typów konserwacji (Breakdown maintenance, 

TPM-Time based maintenance, CBM- Condition based maintenance) 

• znajomość Solid Works i CAD będzie dodatkową zaletą, ale nie jest obowiązkowa 

• umiejętność komunikacji  

• doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników technicznych 

• umiejętność diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów technologicznych  

• znajomość hydrauliki, pneumatyki, mechaniki oraz schematów elektrycznych 

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 
 
Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie  

• możliwość rozwoju zawodowego i szkolenia  zawodowe oraz stanowiskowe 

• pomoc w zakwaterowaniu (w przypadku relokacji).  

 

Osoby zainteresowane aplikacją na ogłoszenie proszone są o nadesłanie swojego CV w języku polskim na adres 

cv@guidiconsulting.pl wraz z aktualną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji, 

korzystając z poniższej klauzuli: 

 

http://www.guidiconsulting.pl/
mailto:cv@guidiconsulting.pl
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Guidi Consulting Sandro Guidi z siedzibą w 

32-031 Chorowicach, ul. Widokowa 28, na potrzeby obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w celu przesłania 

oferty pracy na mój adres e-mail podany podczas ubiegania się o to stanowisko.  

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@guidiconsulting.pl z adresu, którego dotyczy zgoda. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.  

 

NOTA INFORMACYJNA: 

Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą Agencję Zatrudnienia 

Guidi Consulting Sandro Guidi, 32-031 Chorowice, ul Widokowa 28, zarejestrowaną w KRAZ pod numerem 13342, 

lub kiedykolwiek przesłałeś nam swoje CV, przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w przesłanej aplikacji. 

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO 

znajdziesz w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej pod tym linkiem. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów 

ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w 

rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej 

zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 

udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym 

celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na 

ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami 

państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na 

których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi 

do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 

okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych 

rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu złożenia aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe 

możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem 

rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu złożenia aplikacji. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą 

Agencję i jej Kontrahentów (tj. potencjalnych pracodawców) na dowolne stanowisko, o ile wyraziłeś taką zgodę.  

W szczególności dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia i umówienia rozmowy rekrutacyjnej, 

• weryfikacji zawartych w CV informacji w zakresie spełniania warunków udziału w procesach 
rekrutacyjnych, 

• prowadzenia rejestru osób, które wniosły prośbę o usunięcie swoich danych osobowych. 
W związku z przetwarzaniem przez Guidi Consulting Sandro Guidi danych osobowych, przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania tych danych, 

• usunięcia tych danych, 

• ograniczenia przetwarzania tych danych, 

• przeniesienia danych, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
W celu dokonania jednego z powyższych, możesz przesłać maila na adres e-mail kontakt@guidiconsulting.pl wraz 

ze stosownym oświadczeniem. 

http://www.guidiconsulting.pl/
mailto:kontakt@guidiconsulting.pl
http://www.guidiconsulting.pl/polityka-prywatnosci.html
mailto:kontakt@guidiconsulting.pl
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Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzonej i uzasadnionej niezgodności przetwarzania danych 

przez Guidi Consulting Sandro Guidi z Rozporządzeniem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

W przypadku dalszych pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres 

kontakt@guidiconsulting.pl. 

 

http://www.guidiconsulting.pl/
mailto:kontakt@guidiconsulting.pl

