
Twórz z nami piękno!
Marmite to innowacyjna firma będąca 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.

Do naszego zespołu obecnie szukamy kandydata na stanowisko:

Brygadzista w Dziale Utrzymania Ruchu 
Miejsce pracy: Zakrzewo k. Poznania

Zakres obowiązków:
• zarządzanie 15 osobowym zespołem,
• organizowanie i planowanie napraw oraz konserwacji,
• zapewnienie ciągłości oraz sprawności pracy maszyn,
• nadzór nad wykonywaniem przeglądów prewencyjnych,
• raportowanie prac i postawionych celów.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pracę w trybie 1 zmianowym,
• bogaty pakiet benefitów (dofinansowanie do kolonii i wyprawek dla dzieci, wczasy pod gruszą, karta multisport, 

ubezpieczenie na życie),
• szkolenia i rozwój w obszarze utrzymania ruchu.

Wymagane kompetencje:
• wykształcenie techniczne,
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• uprawnienia SEP do 1 kW (inne będą dodatkowym atutem),
• znajomość schematów hydrauliki, pneumatyki, elektryki, etc.,
• biegła umiejętność czytania rysunków technicznych,
• znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
• znajomość oprogramowania wspierającego zarządzanie UR,
• umiejętność pracy z zespołem.

Karta 
multisport

Dodatkowe benefity dla naszych pracowników:

Dofinansowanie do 
wyprawki szkolnej

Rabaty na 
produkty

Szkolenia
i certyfikaty

Opieka
medyczna

Spotkania 
integracyjne
i imprezy
firmowe

Kursy 
językowe

Ubezpieczenie
na życie

Dofinansowanie
do wakacji

Okolicznościowe 
świadczenia 
świąteczne

Wyślij CV!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o telefon pod numerem 880 349 195
lub email na adres rekrutacja@marmite.eu


