
  
ABOUT GEMALTO  

Gemalto is the world leader in digital security with annual revenues in 2015 of €3.1 billion and more than 15,000 employees 

operating out of 118 offices and 27 R&D centers, located in 49 countries.   

  
We are at the heart of the rapidly evolving digital society and a third of the world uses our products. Gemalto’s digital solutions 

ensure that people communicate, travel, shop, bank, entertain and work safer and easier. JOIN US  

We can offer you a dynamic career in a friendly, diverse international work environment where your contribution is highly 

valued.   

WHY GEMALTO?  

• You can contribute to making the digital world a safer place!  

• Innovation: 241 million euros investment in R&D in 2015.  

• Promotion from Within: 94% of top managers have been promoted from within.  

• Learning: 84% of our employees felt they grew in 2015.  

• Mobility: We offer cross-functional, inter-business and geographic mobility.  

• Diversity: We embrace and value diversity: our employees comprise 117 nationalities.  

• Sustainability: We have an ethical, environmental approach to business, and support community initiatives.  

• Your development is our commitment.  

  

  

http://www.gemalto.com/companyinfo/about/award
http://www.gemalto.com/companyinfo/about/award


Technik Utrzymania Ruchu   

Specjalista ds. Utrzymania ruchu 

Miejsce pracy: Tczew  

  

Opis stanowiska:   

• Analiza usterek i rozwiązywanie problemów technicznych  

• Stały kontakt z Działem Produkcji dla zapewnienia właściwej komunikacji w zakresie napraw 

maszyn i ich przestojów technicznych  

• Gospodarowanie częściami zamiennymi  

Wymagania:   

• Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne  

• Doświadczenie w obsłudze technicznej maszyn produkcyjnych  

• Umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej  

• Aktualne uprawnienia SEP - 1 kV E  

• Znajomość programów pakietu MS Office  

• Dobra organizacja pracy  

• Odpowiedzialność  

• Umiejętność pracy w grupie  

• Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego  

• Znajomość innych programów użytkowych (AutoCad, PLC)  

Pracownikowi oferujemy:  

• Ciekawą pracę w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy  

• Doświadczenie w środowisku międzynarodowym  

• Grupowe ubezpieczenie na życie  

• Dofinansowanie do dojazdów do pracy  

• Możliwość korzystania z funduszu socjalnego  

• Dopłata do cateringu  

• Szkolenia i rozwój zawodowy  

Zachęcamy do aplikowania poprzez portal pracuj.pl: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=44c37f09e6174d42b89787caf 
effd280  
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