
VISTAL GDYNIA S.A. w restrukturyzacji, producent konstrukcji stalowych, poszukuje 
kandydatki/kandydata na stanowisko: 

 
Kierownik utrzymania ruchu 
Branża budownictwo, konstrukcje stalowe 

Miejsce pracy: Gdynia 

 
Obowiązki: 

 Nadzór nad wykonywaniem przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznych, obiektów 
budowlanych, klimatyzacji itp. 

 Wsparcie planowania i koordynowania napraw/przeglądów maszyn produkcyjnych 
 Rejestracja wykonywanych czynności w planach przeglądów 
 Zarządzanie dokumentacją związaną z przeglądami technicznymi 
 Zgłaszanie sugestii zmian technicznych w maszynach i urządzeniach 
 Propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i wdrażanie rozwiązań mających na celu 

poprawę BHP 
 Nadzór nad prawidłowym obciążaniem najemców opłatami i kosztami zużycia mediów  
 Prowadzenie rejestru majątku produkcyjnego  
 Udział w paszportyzacji majątku spółki 
 Sprawozdawczość w zakresie sprawności technicznej, dyspozycyjności i awaryjności urządzeń 

wykorzystywanych do procesu wytwórczego  
 Monitorowanie zadań i budżetów eksploatacyjnych  
 Monitorowanie planów przeglądów i zabiegów konserwacyjnych 
 Likwidacja środków trwałych 
 Udział w inwentaryzacji składników majątkowych 
 Sprawozdawczość i ewidencja w zakresie ochrony środowiska 
 Znajomość i przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych Spółki oraz innych 

obowiązujących przepisów, w tym przepisów BHP i p.poż. oraz zasad dyscypliny pracy, 
tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy służbowej i przepisów o ochronie danych osobowych 

 Wykonywanie innych zadań/poleceń zlecanych przez przełożonych 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
 Doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w firmie produkcyjnej) 
 Zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia, rozwiązywania problemów 
 Dobra organizacja pracy 
 Rzetelność i terminowość 
 Umiejętność pracy zespołowej 
 Dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) 
 Prawo jazdy kat. B 

 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz klauzulą zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na adres d.aderek@vistal.pl do dnia 10.05.2019r., w 
tytule wiadomości podając nazwę stanowiska.  

mailto:d.aderek@vistal.pl


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).” 

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą: 81-061 Gdynia, ul. 
Hutnicza 40. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji – na podstawie ustawy Kodeks Pracy 
z dnia 26.06.1974r. 

3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Dane osobowe wynikające z CV lub listu motywacyjnego będą przetwarzane przez okres bieżącej i przyszłych 

rekrutacji. 
6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


