W tym projekcie pomagamy GH CRANES.
To spółka hiszpańska produkująca i montująca suwnice w Polsce i
za granicą. Do zadań oddziału Polskiego należy obsługa projektów
w Czechach, na Słowacji, w Austrii i w Niemczech
GH Cranes & Components jest jednym z czterech największych
producentów suwnic na świecie. Dysponuje kilkunastoma
głównymi ośrodkami produkcyjnymi i serwisowymi oraz posiada
sieć sprzedaży w ponad 70 krajach, zatrudniając ponad 750 osób.
Polski oddział mieści się w Kłobucku.

Kierownik Działu Montazy
i Serwisu
Miejsce pracy: Kłobuck
Nr ref.: 06/GHCRANES/2022

Od 60 lat urządzenia GH Cranes pracują m.in. w firmach zajmujących się generalnym
wykonawstwem obiektów przemysłowych, u producentów konstrukcji stalowych, w branży
przemysłowej, przemyśle maszynowym, rolniczym, motoryzacyjnym, lotniczym, w spalarniach
odpadów i biomasy, elektrowniach, hutach, kolejnictwie, cementowniach.
Portfel produktów: Suwnice bramowe, Żurawie, Suwnice portowe, Zestawy suwnicowe, Wciągniki,
Otwarta wciągarka specjalna, Czołownice i zestawy kołowe, Wózki transportowe.

Zakres zadań
Stanowisko zlokalizowane jest w Dziale Montaży i Serwisu. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi
Zarządzającemu. W dziale pracują: Kierownik montażu, Koordynator serwisu, zespół
montażystów ( 13 osób). Zespół montażowy pracuje w systemie zadaniowym
Zarządzanie pracą działu montażu i serwisu z uwzględnieniem podziału zadań na ekipy
własne i zewnętrzne zespoły montażowe i serwisowe.
Planowanie, organizacja i koordynacja prac montażowych i serwisowych.
Sporządzanie harmonogramów prac montażowych i serwisowych oraz nadzór nad
terminową realizacją zadań.
Planowanie i rozliczanie czasu pracy ekip montażowych i serwisowych (wewnętrznych
i zewnętrznych).
Nadzór nad podległymi pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP
oraz jakości wykonywanych prac.
Zarządzanie montażem i dobór maszyn i urządzeń na projektach.
Zarządzanie pracami serwisowymi maszyn i urządzeń na projektach.
Opracowywanie dokumentacji technicznej ruchowej zgodnie z rozporządzeniami.
Współpraca z klientami podwykonawcami i firmami zewnętrznymi.
Współpraca z pozostałymi działami w organizacji (produkcja, magazyn, dział projektowy,
dział kadr, dział finansowy).
Nadzór nad rekrutacją i utrzymaniem odpowiedniej ilości pracowników,

Idealny kandydat spełnia poniższe wymagania:


















Min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie koordynacji projektów budowlanych z elementami
konstrukcji stalowych.
Wykształcenie techniczne o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie lub budowa maszyn lub
mechanika lub automatyka lub elektryka, (wyższe wykształcenie mile widziane).
Doświadczenie w zakresie montażu konstrukcji stalowych/dźwigowych i urządzeń – mile widziane.
Dobra znajomość j. angielskiego, język obcy wykorzystywany w pracy (montaże u klientów
anglojęzycznych oraz poza granicami kraju).
Znajomość rysunku technicznego.
Zarządzanie projektowe.
Znajomość zasad BHP oraz zasad zarządzania jakością.
Umiejętność kalkulowania kosztów.
Znajomość rodzaju wymaganych uprawnień dozorowych.
Znajomość procedur jakościowych w technologii spawania.
Umiejętność zarządzania w zmiennym otoczeniu.
Umiejętność motywowania i współpracy z ludźmi, wytrwałość i konsekwencja w osiąganiu założonego
celu.
Zdolność planowania działań (rozproszone), uważność w procesie alokacji zasobów (ludzkich
i maszynowych).
Umiejętność wyciągania wniosków, systematyczność.
Umiejętność komunikacji na każdym poziomie organizacyjnym.
Zaangażowanie w podejmowane działania, obowiązkowość i odpowiedzialność.
Umiejętność rozwiązywania problemów

Nasz Klient oferuje:






Umowa o pracę lub kontrakt B2B.
Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne plus premia roczna.
Samochód służbowy do użytku prywatnego (limitowany ryczał na paliwo do celów prywatnych).
Prywatna opieka medyczna w PZU. W całości opłacana przez pracodawcę.
Dla osób spoza województwa śląskiego pracodawca oferuje mieszkanie na wynajem, na czas pracy w
tygodniu
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