
 

 

W chwili obecnej do Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o., poszukujemy 

kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

Inżynier Utrzymania Ruchu 

Miejsce pracy: Lipowica, woj. podkarpackie 

Twój zakres obowiązków: 

• realizacja prac naprawczych, serwisowych i remontowych z zakresu automatyki przemysłowej 

• koordynowanie prac oraz uczestnictwo w prowadzonych remontach maszyn i urządzeń w zakładzie przeróbczym 

• bieżące utrzymanie parku maszynowego 

• prowadzenie dokumentacji technicznych; 

• analiza przyczyn awarii, wyciąganie wniosków i wdrażanie działań zapobiegawczych; 

• proponowanie nowych rozwiązań optymalizacyjnych 

• udział w prowadzonych inwestycjach 

Nasze wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne – preferowane Mechanika, Mechatronika, Elektronika, Automatyka lub pokrewne 

• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

• dobra znajomość AutoCad 

• mile widziane uprawnienia projektowe 

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

• prawo jazdy kat. B  

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• transparentny system premiowy 

• możliwości rozwoju zawodowego  

• dofinansowanie do kart MultiSport 

• zniżki na produkty 

• nagrody za udział w Programie Rekomendacji Pracowniczych 

• możliwość uczestnictwa w inicjatywach dobroczynnych – „Razem możemy więcej” 

• cykliczne konkursy z nagrodami 

• możliwość udziału w działaniach proekologicznych – „Razem możemy odpowiedzialnie” 

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV na adres  

e-mail: praca@grupapbi.eu 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. i Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 

Sandomierz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier Utrzymania Ruchu, w zakresie informacji zawartych 
w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność 
przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych 

wstecz)”. 
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