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Firma Nidec Industrial Automation Poland z siedzibą w Poznaniu, międzynarodowa spółka będąca czołowym 
producentem prądnic i systemów napędowych dla przemysłu, poszukuje do Działu Produkcji kandydatów  
na stanowisko: 

 
Operator obrabiarki 
Miejsce pracy : Poznań 
 
Główne obowiązki: 
•  Obrabianie i kontrolowanie detali (żeliwo, stal, aluminium) zgodnie z rysunkiem i kartą obiegową oraz 
instrukcjami obróbki i kontroli; 
•  Wstrzymywanie materiału i detali niezgodnych oraz rozpoznawanie przyczyn; 
•  Upewnianie się co do stałej zgodności procesu produkcji; 
•  Stosowanie się do zasad bhp i ochrony środowiska obowiązujących w zakładzie. 
 
Wymagania: 
•  Wykształcenie zawodowe/średnie techniczne (mile widziany profil obróbki skrawaniem); 
•  Znajomość zasad obróbki skrawaniem oraz narzędzi do obróbki; 
•  Doświadczenie w procesach obróbczych na: tokarkach i/lub frezarkach i/lub centrach obróbczych;  
•  Znajomość przyrządów pomiarowych i umiejętność samodzielnego mierzenia; 
•  Gotowość do pracy w systemie zmianowym. 
 
W zamian za wysiłek i pasję do pracy oferujemy: 
•  Możliwość rozwoju i zwiększenia doświadczenia w przyjaznym środowisku pracy w stabilnej, dynamicznie 
rozwijającej się firmie z kapitałem zagranicznym;  
•  Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i umiejętności; 
•  Zwrot kosztów biletów PKP dla osób spoza Poznania; 
•  Dodatkowe benefity i pozapłacowe świadczenia (m.in. opieka medyczna oraz świadczenia socjalne). 
 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy o kontakt telefoniczny - Dział HR: 695 550 573 lub e-mailowy: natalia.hibner-rocka@mail.nidec.com 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; t.j.: Dz.U. z 2016r., poz. 677).” 

 


