
 
 

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. jest międzynarodową firmą z branży elektrotechnicznej, liderem w  technikach połączeń 

elektrycznych i automatyce przemysłowej, mającą 80 lat doświadczeń na świecie i ponad 15 lat działalności na rynku polskim. 
 

Pozycję lidera osiągamy dzięki innowacyjnemu i nowoczesnemu działaniu, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz realizacji zasady, 
 iż najważniejszym dobrem firmy są ludzie. Dbając o bezpieczne warunki pracy, firma daje swoim pracownikom szansę na rozwój  

i zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku. 
 

 

Do działu zajmującego się głównie maszynową produkcją złączy do paneli solarnych poszukujemy osób na 
stanowisko: 

                       Mechanik 
                           Miejsce pracy: Nowy Tomyśl 

 
Główne obowiązki: 

 Przeprowadzanie bieżących napraw maszyn montażowych i 
urządzeń produkcyjnych, 

 Przeprowadzanie przeglądów okresowych maszyn 
montażowych, 

 Bieżąca kontrola funkcjonowania maszyn montażowych, 

 Udział w przejmowaniu nowych technologii wykorzystujących 
nowoczesne maszyny montażowe. 

  
Oczekiwania wobec kandydatów: 

 Doświadczenia w pracy na stanowisku mechanika, 
preferowana w firmie produkcyjnej, 

 Znajomość pneumatyki, elektryki, 

 Umiejętność obsługi komputera, 

 Umiejętność pracy w zespole. 
 

Oferujemy: 

 stabilną i ciekawą pracę w innowacyjnej  organizacji, 

 możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, 

 dostęp do szerokiej oferty szkoleń rozwijających kompetencje, 

 częściowy zwrot kosztów dojazdu (powyżej 30 km) 
 

 „Rozwiń skrzydła z Phoenix Contact Wielkopolska” 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 44 35 632 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  

PHOENIX CONTACT  WIELKOPOLSKA Sp. z o. o.,  
ul.  Celna 5,  64 – 300 Nowy Tomyśl lub jchrabaszcz@phoenixcontact.com  

Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości: „Mechanik FDC” 

Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie internetowej www.phoenixcontact.pl 
 

Odpowiemy na każdą ofertę 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Nowym Tomyślu, ul. Celna 5, kod poczt. 64-300, w celach niezbędnych dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z póżn. zm) 

mailto:jchrabaszcz@phoenixcontact.com
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