„Szkuner” Sp. z o.o.
84-120 Władysławowo
ul. Portowa 22
Nr BDO: 000045560
tel.: (58) 6777 555
fax: (58) 674 12 94
szkuner@szkuner.pl
ww.szkuner.pl

„Szkuner” Sp. z o.o.
poszukuje osoby (osób) do pracy na stanowiskach:
•
•

monter
spawacz
konstrukcji stalowych i kadłubowych w Dziale Produkcji Stoczni Szkuner Sp. z o.o.
Miejsce pracy – Stocznia Władysławowo

Obowiązki
•

montaż / spawanie konstrukcji stalowych w tym kadłubów i elementów konstrukcyjnych statków
oraz innych obiektów pływających

Wymagania
1. wykształcenie średnie/zawodowe,
2. doświadczenie min. 2 lata w zawodzie,
3. umiejętność czytania rysunku technicznego,
4. umiejętności związane z przygotowaniem konstrukcji do montażu w tym szczepianie łukowe,
5. umiejętności związane cięciem gazowym metali,
6. umiejętności związane procesami spawania: 111,136, 141,
7. pożądane doświadczenie w przemyśle stoczniowym.
Mile widziane:
•

uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,

•

uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowane z poziomu roboczego hakowe ogólnego przeznaczenia kat. IIS.

Oferujemy:
•

możliwość rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

•

atrakcyjne wynagrodzenie do posiadanych umiejętności,

•

stabilność zatrudnienia,

•

pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

•

stałe godziny pracy.
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Poszukujemy pracowników z okolic Gminy Władysławowo, powiatu Puckiego i miejscowości pobliskich.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Stoczni „Szkuner” Sp. z o.o. proszeni są o składanie aplikacji
na adres:
„Szkuner: Sp. z o.o.
ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
E-mail: stocznia@szkuner.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/26/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 02.05.2016) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
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