
Jesteśmy czołowym producentem cukru na rynku europejskim, obecnym pod marką
DIAMANT. W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier-Elektryk
Miejsce pracy: Cukrownia Glinojeck

Główne zadania:
 monitorowanie  oraz diagnostyka  urządzeń elektrycznych  w okresie  produkcyjnym oraz w okresie

remontowym
 planowanie, organizacja i nadzorowanie wykonania remontu urządzeń elektrycznych
 monitorowanie rynku ofert dla potrzeb zakupowych materiałów remontowych w dziale elektrycznym
 wsparcie techniczne przy realizacji projektów inwestycyjnych oraz nadzór nad firmami wykonującymi

zadania inwestycyjne
 planowanie modernizacji instalacji elektrycznych w celu oszczędności zużycia energii elektrycznej
 zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników
 nadzorowanie w trakcie kampanii ciągłości dostaw energii elektrycznej, bezawaryjności i ciągłości 

pracy urządzeń elektrycznych 

Oczekiwania:
 wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: elektrotechnika, energoelektronika 
 kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 zaawansowana wiedza z zakresu instalacji elektroenergetycznych
 uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji – obsługi,  konserwacji,  napraw urządzeń,

sieci i instalacji energetycznych (Grupa I – do 15 kV)
 wiedza  z  zakresu  budowy  urządzeń  napędowych  (silniki,  falowniki),  wytwórczych  (generator),

przetwórczych (transformator) i rozdzielczych (rozdzielnie, linie kablowe)
 znajomość schematów elektrycznych i umiejętność samodzielnej pracy na ich podstawie
 znajomość pakietu MS Office, znajomość systemu SAP – mile widziana
 mile widziana znajomość Six Sigma, Kaizen, Lean manufacturing
 umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dużej, znanej firmie o uznanej pozycji na rynku,
 pakiet prywatnej opieki medycznej,
 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 bogaty pakiet socjalny dla każdego pracownika (dofinansowanie do wypoczynku, bony na święta, 

pożyczki na preferencyjnych warunkach, wsparcie w trudnych życiowo sytuacjach, inne).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV
na adres: rekrutacja@diamant.pl 

www.diamant.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę Pfeifer & Langen Polska S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie 
Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883).

http://www.diamant.pl/
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