
 

 

 

  

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU 

Osoby zainteresowane prosimy o 
przesyłanie dokumentów aplikacyjnych 
za pośrednictwem strony internetowej:

https://vigo.com.pl/o-nas/kariera/oferty/

 Dlaczego warto kandydować do Vigo? 
 
 Każdą aplikację traktujemy jak wyraz najwyższego zaufania  

i traktujemy z należną uwagą. Najszybciej jak to możliwe, informujemy 
WSZYSTKICH kandydatów o postępach procesu kwalifikacji. 

 Wybranej osobie oferujemy stabilne zatrudnienie, rozbudowany pakiet 
benefitów pracowniczych oraz szerokie możliwości szkoleń  
i rozwoju zawodowego.  

 Zapewniamy rozbudowany program wdrożenia do pracy i dbamy,  
by każdy nowy Pracownik już od pierwszego dnia zatrudnienia czuł się 
członkiem naszego Zespołu. 

 

 Jako Firma, zyskaliśmy renomę światowego lidera w produkcji detektorów podczerwieni. 
Dysponujemy własną technologią, a także zapleczem niezbędnym do wdrażania nowych 
rozwiązań. 

 Jako Zespół, łączymy pasję do osiągnięć naukowych z dążeniem do ich zastosowań biznesowych.  
 Jako Pracownicy, dbamy o przyjazną atmosferę i otwartą komunikację, które pomagają nam 

odpowiadać na potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. 
 Jeśli chcesz do nas dołączyć, to aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Jakie zadania Ci powierzymy? 
 

 Utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń 
 Usuwanie usterek i awarii maszyn, urządzeń, instalacji 
 Wykonywanie bieżącej konserwacji, przeglądów prewencyjnych 
 Wykonywanie bieżących serwisów infrastruktury 
 Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zagwarantowania, 

ciągłości pracy 
 Typowanie część zamiennych do wymiany 
 Opiniowanie stanów magazynowych części zamiennych 
 Modernizacja maszyn, urządzeń i instalacji 
 Prace techniczne związane z infrastrukturą obiektu 
 Wymiana butli z gazami technicznymi 
 Współpraca z serwisami zewnętrznymi  

 
 
 
Jakich kwalifikacji wymagamy? 
 

 Min. 2 lata doświadczenia w dziale technicznym lub utrzymania ruchu 
 Wykształcenie średnie techniczne (preferowane wyższe techniczne) 
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 Jako Firma, zyskaliśmy renomę światowego lidera w produkcji detektorów podczerwieni. 
Dysponujemy własną technologią, a także zapleczem niezbędnym do wdrażania nowych 
rozwiązań. 

 Jako Zespół, łączymy pasję do osiągnięć naukowych z dążeniem do ich zastosowań biznesowych.  
 Jako Pracownicy, dbamy o przyjazną atmosferę i otwartą komunikację, które pomagają nam 

odpowiadać na potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. 
 Jeśli chcesz do nas dołączyć, to aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 Mile widziane uprawnienia G1 i G2 (SEP) 
 Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych 
 Znajomośc obsługi komputera 
 Gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym 
 Umiejętność pracy zespołowej 
 Systematyczność i dokładność 

 
 
 
 
 


