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W związku z rozwojem oraz wprowadzeniem nowych technologii
HAPAM Poland w Łodzi poszukuje

Operatora maszyn CNC (Tokarki, Frezarki)
Hapam jest niezależnym producentem odłączników i uziemników wysokiego napięcia do podstacji zewnętrznych i
wewnętrznych (zakres napięcia 36 kV - 800 kV) i dostarczył ponad 200.000 odłączników w ponad 100 krajach na
całym świecie. Hapam prowadzi działalność w nowoczesnych i dobrze wyposażonych obiektach z fabrykami w
Holandii, Polsce i Wietnamie. Nasza firma prowadzi ciągłą politykę ulepszania konstrukcji odłączników, w tym
nowszych wymagań wynikających z rozwoju sieci odnawialnych w zakresie łączenia farm wiatrowych na lądzie i na
morzu (dla AC i DC), co sprawia, że jesteśmy jednym z wiodących producentów odłączników na świecie.

Stawiając na praktyczne rozwiązania, jakość wykonania jest u nas na pierwszym miejscu.
Praca w Hapam to atrakcyjne i przyjazne środowisko pracy, w którym doceniamy
umiejętności pracownika. Firma posiada frezarki HAAS 3 osiowe ( oś A dopinana w postaci
podzielnicy), tokarki HAAS 3 osiowe (X,Z,C), tokarkę Victor Taichung z nakładką Manual
Guide 3 osiową, tokarkę Victor Taichung z nakładką Manual Guide z dodatkowym
wrzecionem.
Twoje obowiązki:
 Będziesz odpowiedzialny za pracę maszyn CNC
 Ustawianie maszyny na nowy detal oraz samokontrola jakości
 Utrzymanie ciągłej pracy maszyn
 Utrzymywanie porządku na stanowisku pacy oraz maszyn w dobrym stanie
 W razie trudności wspieranie innych kolegów
Poszukujemy osoby z poniższymi kompetencjami:
 Technika z podstawowym doświadczeniem w technologiach mechanicznych
 Umiejętność czytania rysunków technicznych
 Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych takich jak: (np. suwmiarka,
średnicówka, mikrometr)
 Znajomość narzędzi tokarsko-frezarskich oraz umiejętność ich doboru do obróbki
skrawaniem
 Znajomość obsługi Centr tokarskich lub frezarskich (HAAS) w następującym zakresie:
- czytanie programu w „G kodach”
- ustalanie bazy wyjściowej do obróbki detalu
- wymiarowanie narzędzi
- korygowanie utrzymania właściwego wymiaru po obróbce
Czego możesz oczekiwać :
 Będziesz pracować w dobrych warunkach pracy oraz w przyjaznym otoczeniu.
 Otrzymasz wsparcie od innych kolegów, którzy wykonują podobną pracę.
 Miesięczne wynagrodzenie wynoszące od 4 000 do 5 000 zł brutto, w zależności od
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
 Dodatek urlopowy i świąteczny, oraz premia roczna, premie te podwyższą Twoje
wynagrodzenie o 15% do 20%.
 Praca na 2 zmiany
 3 tygodnie wakacji letnich (lipiec / sierpień) podczas zamknięcia fabryki.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na email: hapam@hapam.pl,
kontakt pod nr tel. 42 663 54 50.
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