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Technik Mechanik jest odpowiedzialny za powierzone mu i
wyznaczone przez Team Leadera  zadania.
Technik Mechanik ma obowiązek upewnić się, że wszystkie
zadania wyznaczone przez osobę prowadzącą projekt są
wykonane w sposób zlecony oraz zgodnie z wytycznymi i
standardami KNAPP AG.

Praca jest podzielona na określone etapy, procesy, w ramach
narzuconych wytycznych oraz harmonogramu. 
Koordynacja przebiega w ramach obszarów z zakresu prac
związanych z projektem/produktem.

Sprawdzenie powierzonych narzędzi,
Czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
Samodzielna budowa tras kablowych według dostarczonej
dokumentacji;
Układanie przewodów według E-dokumentacji technicznej,
Podłączanie szaf zasilająco-sterowniczych obsługujących
system,
Wczesne reagowanie na brakujący materiał i zgłaszanie do
Team Leadera,
Dbanie o jak najlepszą jakość wykonanych prac,
Wsparcie w fazie rozruchu automatyków.

Kliknij w  link i dowiedz się, czym będziesz się zajmował
w firmie KNAPP! 

I. Opis stanowiska

Cel pracy:

Obowiązki i uprawnienia związane ze stanowiskiem:

Zadania i funkcje:

https://www.youtube.com/watch?v=bT_wdvT-vWk&list=PL0U4zUwl1vpTzbPxi73c9cXymfOrgurD7&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bT_wdvT-vWk&list=PL0U4zUwl1vpTzbPxi73c9cXymfOrgurD7&index=10


Planowanie projektu,

Produkcja elementów: części i podzespołów systemu,

Instalacja systemów elektrycznych i mechanicznych,

Implementacja wraz z uruchomieniem oprogramowania w obiekcie,

Wsparcie klienta (customer service: hotline)

Naszym Klientom dostarczamy pełen wachlarz kompleksowych
rozwiązań intralogistycznych  dla magazynów dystrybucyjnych.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala odpowiedzieć na
indywidualne potrzeby  firm w dowolnym miejscu na świecie.
Specjalizujemy się w obsłudze firm reprezentujących różne sektory i
gałęzie przemysłu. 

Nasze rozwiązania dostarczamy firmom zlokalizowanym na całym

świecie.  Tutaj znajdziesz listę firm, z którymi współpracujemy na co

dzień.

Jako grupa KNAPP nasze projekty realizujemy systemowo, będąc

obecnym na każdym etapie: 

II.Projekty KNAPP

https://www.knapp.com/en/solutions/references/


Supervisor
Team Leader Mechanic OSR
Team Leader Mechanic Przenośniki
Team Leader Electric OSR
Team Leader Electric Przenośniki

a.     Installation  team
To międzynarodowy zespół specjalistów KNAPP dedykowany do
opracowania i wdrożenia systemu w objekcie Klienta.  

Zespół składa się z następujących osób:

Czas trwania projektu jest uzależniony od wielkości wdrażanego
systemu oraz poziomu skomplikowania. W przypadku mniejszych
instalacji proces trwa od 3-5 tygodni na danym obiekcie. Na dużych
obiektach proces budowy/wdrażania systemu zajmuje od 12 do 18
miesięcy.



Norwegii, Oslo
Hiszpanii, Zaragoza
Australii, Melbourne
Korei, Seul
Danii, Horsens
USA, Waszyngton
Austrii, Wolfurt
Brazylii, Sau Paulo
Chile, Santiago de Chile
Meksyku, Pachuca
Niemczech, 
Holandii, Rotterdam
Francji, Paryż
Szwecji, Enkoping
Finlandii, Nastola

Destynacje
Grupa KNAPP realizuje projekty na całym świecie.
PracownicyKNAPP Polska jak dotąd mieli okazje brać udział w
projektach zlokalizowanych w: 

III. Podróże zagraniczne - szczegóły



w Europie: maksymalnie do 8 tygodni(przeważnie 5-6 tyg.),
poza Europą: minimum 10-12 tygodni 

pierwsza – około godziny 10.00 (15 min) jest to przerwa wliczona
w czas pracy, 
druga – około godziny 13.00 (30 min - obiadowa) jest to przerwa
która nie jest wliczona w czas pracy
trzecia przerwa - około godziny 16.00 (15) min także wliczona w
czas pracy. 

a.     Czas trwania delegacji
Czas trwania poszczególnej delegacji jest zdeterminowany przez
lokalizację obiektu oraz wielkość projektu. W przypadku obiektów
standardowych:  

Założeniem jest, aby dany projekt był od początku do końca
zrealizowany przez dedykowanego do tego pracownika. Jednak
projekty szczególnie złożone wymagają indywidualnego podejścia,
co oznacza, że Technik Elektryk może dołączyć do już będącego w
trakcie realizacji projektu, będąc dodatkowym wsparciem dla
pracującego zespołu.  

b.     Godziny pracy
Wymiar godzin pracy w przypadku większości projektów wynosi 60
godzin tygodniowo (od poniedziałku do soboty po 10 godzin
dziennie). W zależności od kraju i obowiązującego w nim prawa
pracy możliwe są różnice (np. 48 godzin tygodniowo). Możliwa jest
również praca w trybie nocnych zmian.  

W ciągu dnia są zaplanowane 3 przerwy:



wybór transportu zależy od destynacji: samolot/samochód
służbowy/ samochód z wypożyczalni,
zakwaterowanie na obiekcie: wynajęte mieszkania/apartamenty/
hotele (w większości przypadków są to prywatne,
jednoosobowe kwatery),
firma nie finansuje wyżywienia, ale zapewnia kuchnię w miejscu
zakwaterowania w celu przygotowania posiłków.

c. Podróż i pobyt na miejscu instalacji

Podróże oraz zakwaterowania są organizowane i opłacane przez
firmę KNAPP Polska:



ubrania robocze,
narzędzia robocze.

a. Pierwszy projekt

Pierwszym zadaniem nowego pracownika jest udział w tzw.
projekcie szkoleniowym, czyli wsparcie doświadczonego zespołu w
trakcie montażu systemu na określonym obiekcie. Celem jest
zapoznanie się z całym procesem przygotowania oraz wdrożenia
systemu. Projekty szkoleniowe, w zależności od stopnia
skomplikowania, zwykle trwają od 1-3 miesięcy. 

b. Wyposażenie pracownika

KNAPP Polska wyposaża pracownika w niezbędne narzędzia do
pracy:

c. Charakter zatrudniania 

Docelowo oczekujemy od pracowników współpracy na zasadzie
podwykonawcy (b2b). Jest możliwość zatrudnienia na czas
określony w celu ułatwienia pracownikowi zapoznania się ze
specyfiką i zasadami pracy. 

IV. Rozpoczęcie współpracy



ohttps://www.youtube.com/user/KNAPPwebtv

ohttps://www.knapp.com/en/

Przykłady zrealizowanych projektów i instalacji są

dostępne pod poniższymi linkami:

Zapraszamy do współpracy! 

KNAPP Polska

KNAPP POLSKA
ul. Kolektorska 15, 01-692, Warszawa, 

Nr tel.: (22) 569 61 00 
l

http://www.youtube.com/user/KNAPPwebtv
http://www.knapp.com/en/
https://www.youtube.com/#weareknapp

