
 

Dział Rekrutacji: tel. +48 725 996 620 lub +48 697 120 744 

e-mail: rekrutacja.mlawa@wipasz.pl 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 
9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji procesu rekrutacji.                                                                                                                                                                           Jeżeli chcesz, 
abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści: „Wyrażam 
również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna 
z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

 

Specjalista AUTOMATYK  

Służb Utrzymania Ruchu 

Wipasz S.A. Zakład Drobiarski w Mławie, ul. Instalatorów 2 

 
Do obowiązków należeć będzie: 

• Prace związane z automatyką wykonawczą                   

na terenie Zakładu 

• Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, 

modernizacyjnych oraz remontów 

• Wspieranie produkcji w zakresie obsługi, 

konfiguracji i uruchamiania parku maszynowego 

• Usprawnianie procesu produkcyjnego 

• Opieka nad parkiem maszynowym Działu 

Pakowania 

 

 

 

Naszym kandydatom oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

w nowoczesnej firmie o polskim kapitale 

• Konkurencyjne wynagrodzenie oraz atrakcyjny 

system premiowy  

• Pakiet socjalny  

• Pomoc w zakwaterowaniu dla Kandydatów 

chętnych do relokacji 

• Szkolenia oraz rozwój zawodowy oraz wsparcie                        

ze strony doświadczonych współpracowników  

 

 

Profil Kandydata: 

• Wykształcenie wyższe na kierunkach: automatyka, 

mechatronika, elektronika 

• Znajomość obsługi i programowania przetwornic 

częstotliwości oraz serwonapędów 

• Wiedza z zakresu: automatyzacji, pneumatyki 

przemysłowej, hydrauliki siłowej, systemów i układów 

bezpieczeństwa 

• Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek                    

w układach sterowania i automatyki wykonawczej 

• Wykonywanie zabezpieczeń i ich                          

przywracanie w sterownikach, panelach operatorskich, 

przetwornicach częstotliwości                                                     

i serwosterownikach w posiadanym parku 

maszynowym 

• Gotowość do podjęcia pracy III- zmianowej w ruchu 

ciągłym (zmianowość 7-15; 15-23; 23-7) 

• Biegła umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

• Znajomość języka angielskiego min. w stopniu 

podstawowym 

• Atutem będzie znajomość instalacji chłodniczych oraz 

sterowników PLC 
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