Kim jesteśmy ?
V!GO to międzynarodowa firma medyczna zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego (protezy kończyn
górnych i dolnych, ortezy, gorsety, kaski korekcyjne). Środowisko medyczne oraz Pacjenci każdego dnia korzystają z proponowanych przez nas rozwiązań,
doceniając zaangażowanie i pasję w rozwiazywaniu problemów niepełnosprawności. Wyróżnia nas nie tylko wiedza i nowoczesna technologia, ale przede
wszystkim Zespół zdolnych i ambitnych fachowców. Na rynku polskim pracujemy od 1999 roku, stale rozwijając zakres naszej działalności. Obecnie oddziały
V!GO zlokalizowane są: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Tarnowskich Górach (Repty), Rzeszowie, Poznaniu, Korfantowie, Lublinie, Gdyni i Wrocławiu.
Kluczowym jest dla nas zapewnienie dostępności usług V!GO, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem i oczekiwaniem Pacjentów. Dlatego też poszukujemy
osób do pracy na stanowisku:

Technik Produkcji Zaopatrzenia Ortopedycznego
Czym zajmuje się osoba na poszukiwanym stanowisku ?
Technik ortopedyczny to osoba, która odpowiedzialna jest za wykonanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego (protezy lub ortezy), zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez Ortotyka lub Protetyka. W zależności od indywidualnych predyspozycji i umiejętności technik może pracować w dziale
termoformowania, laminacji czy w sekcji wykończenia i ostatecznej obróbki zaopatrzenia. W pracy technik wykorzystuje (w zależności od stanowiska pracy)
dostępne narzędzia i urządzenia (maszyny szlifierskie, piece, urządzenia formowania podciśnieniowego, etc,). Istotnym jest fakt, iż V!GO korzysta z
indywidualnych predyspozycji technika, przydzielając mu obszar wytwarzania zaopatrzenia, w którym czuje się najlepiej. W pracy tej liczy się przede
wszystkim cierpliwość, precyzja, i dokładność—od technika bowiem zależy jak ostatecznie będzie wyglądało zaopatrzenie V!GO. Najlepsi mają szansę być
liderami i specjalistami, szkoląc oraz rozwijając nie tylko innych Pracowników, ale również wpływając na rozwój naszych produktów.
Jakich kandydatów poszukujemy ?
Poszukujemy osób z doświadczeniem na podobnym stanowisku, oraz osób do przyuczenia, które chcą zdobyć ciekawy i ceniony zawód. Szczególnie mile
widziane są osoby, które miały styczność z pracami precyzyjnymi, zajmowały się obróbką skrawaniem lub zarządzały procesami technologicznymi: Poniżej
znajdziecie Państwo nasze oczekiwania na w/w stanowisko:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia min. średniego technicznego lub zawodowego (preferowane wykształcenie techniczne: stolarz, mechanik, ślusarz, etc.)
Umiejętności i znajomości zagadnień obróbki materiałów (metal, tworzywa sztuczne, drewno)
Dużych zdolności manualnych, dbałość o szczegóły, dokładność
Umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole
Chęci przyswajania nowej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
Dyspozycyjności i mobilności
Mile widziane doświadczenie w zakładzie produkcyjnym
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację będzie dodatkowym atutem.

Co zapewniamy ?

•
•
•
•
•

Pracę w młodym, ambitnym zespole
Stabilne warunki zatrudnienia (pełen etat)
Możliwość zdobycia unikalnych, wysoko cenionych na rynku umiejętności
Szkolenia w kraju i zagranicą
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

Zapraszamy do aplikacji !
wyślij cv: rekrutacja@vigogroup.eu

