
Operator CNC (kobieta/mężczyzna)

Zainteresowany?
Czekamy na twoje kompletne dokumenty aplikacyjne t.j życiorys, 
świadectwa i  podanie, proszę wysłać na adres e-mail:   
praca@framo-morat.pl
W celu uzyskania dalszych informacji do Państwa dyspozycji jest Pan 
Mariusz Bielecki, pod numerem telefonu +48 7172144-47.

Framo Morat Polska Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 30 . 57-402 Nowa Ruda
www.framo-morat.pl www.gearvalley.com

Zakres obowiązków
· Samodzielnie potrafi dobrać materiały, tworzywa i narzędzia wykor- 
 zystywane do obróbki
·  Monitoruje funkcjonowanie poszczególnych maszyn
· Utrzymuje poszczególne urządzenia w należytym stanie technicznym  
 i porządku (5S)
· Przedstawia wnioski racjonalizatorskie
· Doraźnie wykonuje prace serwisowe (AM)
· Reguluje oraz programuje urządzenia służące do obróbki skrawaniem
· Opracowuje instrukcje oraz normy wykorzystania uprzednio wymieni- 
 onych urządzeń
· Pełni pieczę nad całokształtem procesów występujących na stano- 
 wisku pracy
· Wspiera pracę działów wsparcia produkcji w celu poprawy jakości,  
 wydajności oraz bezpieczeństwa na stanowisku pracy
· Przedstawia wnioski racjonalizatorskie

Oferujemy
·   Po gruntownym wdrożeniu w naszej siedzibie w   

Eisenbach (DE), w trakcie którego poznasz dogłębnie nasze 
przedsiębiorstwo, nasze produkty i procesy oraz zbudujesz 
sieć kontaktów zawodowych obejmiesz wymagające  
stanowisko, które dostarczy wielu zróżnicowanych zadań w 
naszym zakładzie w miejscowości Nowa Ruda (PL)

·  Wiele swobody dla skutecznej realizacji pomysłów 
· Międzynarodowe stanowisko pracy w innowacyjnym i  
 dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie
·  Wynagrodzenie zależne od osiągnięć   

Profil kandydata
· Kandydaci na to stanowisko powinni mieć sprawdzone doświadczenie  
 w pracy na stanowisku operatora CNC
· Umiejętność posługiwania się maszynami i narzędziami CNC oraz  
 precyzyjnymi narzędziami pomiarowymi
· Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej
· Znajomość komputera, dbałość o szczegóły i podejście skierowane  
 na osiąganie wyników
· Rozwinięta umiejętność komunikacji

Ponad 100 lat doświadczenia na obszarze obróbki metalu i 50 lat pionierskich osiągnięć w technice wtrysku tworzywa sztucznego – Framo Morat i
Franz Morat, przedsiębiorstwa grupy Franz Morat z siedzibą w Hochschwarzwald dostarczają od pokoleń układy napędowe do różnych branż. W su-
mie 670 pracowników i spółki siostrzane w USA, Polsce, Meksyku oraz Turcji dostarczają roczny obrót w wysokości 91 milionów euro. Zadowolenie
naszych klientów postrzegamy jako najważniejsze zadanie. Zapewniamy jakość, innowacyjność i niezawodność. Dla firmy Framo Morat, specjalisty na 
obszarze kół zębatych i napędów szukamy dla zakładu w Nowej Rudzie (PL) w możliwie najbliższym terminie zaangażowanego kandydata na stanowisko.

Ciekawa praca w technice kół zębatych i napędów


