Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

ZMIANOWY SPECJALISTA DS. TESTÓW
Do zadań na tym stanowisku należy:

 Dbanie o sprawne funkcjonowanie sprzętu oraz oprogramowania urządzeń służących do testów
TV na obszarze linii testowej poprzez działania prewencyjne, kontrolowanie i naprawy lub
zabezpieczenie sprzętu zastępczego,
 Czynne uczestniczenie we wdrażaniu nowego sprzętu i oprogramowania urządzeń testów TV,
 Raportowanie o wszystkich problemach i awariach podczas zmiany bezpośrednio do Inżyniera
EE NPI lub Lidera zmianowych specjalistów oraz przekazywanie tych informacji specjalistom
zabezpieczającym następną zmianę,
 Czynne uczestniczenie w aktualizacji instrukcji dotyczących sprzętu i oprogramowania urządzeń
testów TV,
 Współpraca z innymi w celu zagwarantowania produktu o jak najlepszej jakości oraz szybkiego
rozwiązywania problemów z pogranicza produktu, procesu i testów,
 Współpraca z Inżynierem EE NPI w zakresie analizy błędów, poprawy skuteczności testowania
oraz optymalizacji czasu testowania,
 Reagowanie na nieprawidłowości oraz umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
 Inicjowanie nowych rozwiązań i udoskonalanie metod pracy,
Wymagania:








Doświadczenie w pracy środowisku produkcyjnym (działy techniczne/utrzymania ruchu)
Podstawowa wiedza na temat procesów produkcyjnych
Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki
Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i pracy pod presją czasu,
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywna znajomość j. angielskiego.

Oferujemy:

 Ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie,
 Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe,
 Możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane zachęcamy do składania aplikacji do pracy w postaci życiorysu na adres:
TPV DISPLAYS POLSKA Spółka z o.o.
Dział Rekrutacji, ul. Złotego Smoka 9
Wymagania:
66-400 Gorzów Wielkopolski
 Wykształcenie minimum średnie – preferowane profile techniczne
rekrutacjahr@tpv-tech.com

 Umiejętność obsługi pakietu office
 Gotowość
do pracy w
zmianowym
Niniejszym informujemy,
że systemie
nadesłanych 3ofert
nie zwracamy. Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych przez firmę TPV Displays Polska, ul. Złotego Smoka 9, 66-400 Gorzów
 Angielski poziom podstawowy

Oferujemy:

Wielkopolski w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. , poz 1000).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się TUTAJ

