
 
 

W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko: 

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU 
 

Zakres obowiązków: 
 
• utrzymanie sprawności eksploatacyjnej maszyn 
• udział w tworzeniu planów przeglądów i remontów maszyn 
• ustalanie priorytetów przy naprawach i remontach maszyn i urządzeń 
• realizowanie planu przeglądów i remontów maszyn 
• sporządzanie zapotrzebowań na zakup materiałów dla potrzeb utrzymania ruchu 
• opracowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej 
• rozwiązywanie bieżących problemów związanych z utrzymaniem ruchu 
• współpraca z dostawcami usług i odbiorcami zewnętrznymi 
 
Wymagania: 
 
• wykształcenie minimum średnie techniczne 
• praktyczna wiedza techniczna 
• znajomość obsługi programów biurowych (Word, Excel) 
• znajomość programu AutoCad (mile widziane) 
• umiejętność pracy w zespole 
 
Oferujemy: 
 
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; 
• możliwość ubezpieczenia grupowego; 
• bony świąteczne; 
• pracę w środowisku opartym na współpracy, wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa 
Dział Spraw Pracowniczych  
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl  
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.07.2019 r. 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@iw.lodz.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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