
 
Twórz z nami piękno! 
Marmite to innowacyjna firma będącą liderem na rynku produktów łazienkowych z przetworzonego kamienia. Jest częścią ESG 

(Engineered Stone Group), a jej właścicielem jest amerykański holding inwestycyjny Cranemere. Marmite jest obecna na 

międzynarodowych rynkach od ponad 40 lat. Jej korzenie wywodzą się ze Szwecji, a od 30 lat jest obecna w Polsce gdzie jest 

zlokalizowana produkcja i główna siedziba firmy. Marmite jest firmą B2B, a jej klienci to największe marki i firmy z branży łazienkowej 

na świecie. Główne kompetencje firmy to projektowanie, wdrażanie i produkcja unikalnych produktów, które są sprzedawane pod 

markami klienta lub innych marek grupy. 

Ze względu na dynamiczny rozwój szukamy kandydatów do Działu Utrzymania Ruchu 
na stanowisko: 

Automatyk 
Miejsce pracy:  Łowyń k. Międzychodu 

Zakres obowiązków: 
· Nadzór nad poprawnością działania linii produkcyjnej przy wykorzystaniu systemu SCADA. 
· Usuwanie bieżących usterek maszyn, urządzeń produkcyjnych, narzędzi, instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych 
 i wentylacyjnych. 
· Sprawdzanie przyczyn przestojów maszyn i urządzeń. 
· Rozwiązywanie problemów technicznych. 
· Realizowanie zadań wynikających z planu przeglądów i konserwacji maszyn, urządzeń produkcyjnych, narzędzi, instalacji 
elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych. 
· Dokumentowanie przeprowadzonych prac na maszynach instalacyjnych. 

Oferujemy: 
·  Pracę na cały etat na umowę o pracę. 
·  Duże możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje. 
·  Bogaty pakiet  socjalny. 
·  Transport  do pracy z okolic Międzychodu, Sierakowa, Kwilcza, Pszczewa i Przytocznej za 1 zł miesięcznie! 

Wymagane kompetencje: 
· Znajomość budowy maszyn, układów automatyki przemysłowej oraz elektroniki przemysłowej 
· Możliwość pracy na wysokości pow. 3 m 
· Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku - mile widziane 
· Uprawnienia SEP E1 - mile widziane 
 

Karta 
multisport 

Każdy z naszych pracowników może liczyć na szereg dodatkowych korzyści: 

Dofinansowanie do 
wyprawki szkolnej 

Rabaty na 
produkty 

Szkolenia 
i certyfikaty 

Opieka 
medyczna 

Spotkania 
integracyjne 
i imprezy 
firmowe 

Ubezpieczenie 
na życie 

Dofinansowanie 
do wakacji 

Okolicznościowe 
świadczenia 
świąteczne 

Wyślij CV! 
Wszystkich zainteresowanych  prosimy o telefon pod numerem  607 688 762 
lub email na adres rekrutacja@marmite.eu 


