Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


wykształcenie techniczne



bardzo dobra znajomość rysunku technicznego



doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (doświadczenie w pracy przy pomiarach
konstrukcji stalowych będzie atutem)



znajomość procesów spawalniczych, uprawnienia do odbioru wizualnego spoin VT1, VT2



umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych (suwmiarka, średnicówka)



wysokie predyspozycje do pracy zespołowej



pozytywne nastawienie do nauki i poznawania nowych procesów

Mile widziane:


uprawnienia do badań UT



znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym

Obowiązki:


pomiary detali i wyrobów gotowych,



przygotowywanie raportów jakościowych dotyczących wyników z bieżącej produkcji,

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Magazynier
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Uprawnienia na obsługę urządzeń transportu bliskiego pionowego i poziomego: wózek
widłowy, suwnica, żuraw;



uprawnienia hakowego;



dobrze widziana podstawowa umiejętność obsługi komputera;



dobry stan zdrowia.

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Operator prasy krawędziowej i tłokowej
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne;



Dobra znajomość rysunku technicznego;



Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;



Mile widziane doświadczenie w pracy na prasach krawędziowych i tłokowych ze
sterowaniem CNC;



Dobry stan zdrowia;



Wymagane uprawnienia obsługi żurawia oraz suwnicy z poziomu „0” i uprawnienia
hakowego

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Operator przecinarki plazmowo-gazowej i laserowej
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Doświadczenie w pracy na urządzeniach: przecinarka plazmowo-gazowa i laserowa;



wykształcenie min. zawodowe;



podstawowa znajomość rysunku technicznego;



umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi (taśma miernicza,
suwmiarka) ;



uprawnienia do obsługi suwnicy, żurawia;



uprawnienia hakowego



dobry stan zdrowia.

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Operator śrutownicy przelotowej i prostownicy rolkowej
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych urządzeniach;



uprawnienia obsługi suwnicy z poziomu zerowego, hakowego i żurawia;



Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych



dobry stan zdrowia.

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Operator wypalarki tlenowo-plazmowej CNC
Miasto: Stalowa Wola
Opis stanowiska

Wycinanie elementów stalowych zgodnie z programem na wypalarce;

Podstawowa kontrola jakościowa wyrobów;

obsługa żurawia przy załadunku blachy na wypalarkę.
Wymagania

doświadczenie przy obsłudze wypalarek tlenowych lub plazmowych;

wykształcenie min. zawodowe;

podstawowa znajomość rysunku technicznego;

umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowym (taśma miernicza,
suwmiarka),

sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;

umiejętność pracy w zespole;

uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego: suwnica, żuraw.

Uprawnienia hakowego
Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Operator wytaczarki CNC
Miasto: Stalowa Wola
Wymagania

Wykształcenie min. średnie techniczne;

doświadczenie zawodowe jako operator CNC;

umiejętność programowania na poziomie obrabiarki (pulpit);

doskonała znajomość rysunku technicznego, procesów obróbki skrawaniem;

umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowym;

samodzielny dobór narzędzi i parametrów obróbki;

uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu roboczego i uprawnienia hakowego;

dobry stan zdrowia.
Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Planista
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Wykształcenie średnie techniczne;



dobra znajomość pakietu MS Office – Excel, Outlook;



doświadczenie w pracy w zakładach produkcyjnych związanych z przeróbką metali;



dobry stan zdrowia.

Mile widziane:


uprawnienia na wózki widłowe

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Programista CNC
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


wykształcenie wyższe techniczne, związane z obróbką skrawaniem i budową maszyn;



znajomość procesów obróbki skrawaniem



umiejętność programowania maszyn sterowanych numerycznie;



doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 2 lata



znajomość systemów CAD/CAM (SOLID WORKS, SOLID Cam);



znajomość sterowania Heidenhain, ISO;



mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:


zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,



wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,



możliwość rozwoju zawodowego oraz wdrażania własnych pomysłów.

Ślusarz
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Wykształcenie zawodowe;



doświadczenie w pracach szlifiersko-ślusarskich przy konstrukcjach spawanych;



mile widziane uprawnienia obsługi suwnicy z poziomu „0” i hakowego i żurawia;



mile widziane uprawnienia na wózki widłowe



dobry stan zdrowia.

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Tryb pracy: dwie zmiany

Tokarz
Wymagania:
•

Umiejętność czytania rysunku technicznego

•

Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

•

Znajomość narzędzi skrawających (dobór narzędzi oraz parametrów skrawania)

•

Znajomość skrawania metali

Mile widziane:
•

Uprawnienia do sterowania suwnicami z poziomu „0”

•

Wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku obróbki skrawaniem

Doświadczenie:
•

Minimum 1 rok na podobnym stanowisku o zbliżonych wymaganiach

Frezer
Wymagania:
•

Umiejętność czytania rysunku technicznego

•

Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

•

Znajomość narzędzi skrawających (dobór narzędzi oraz parametrów skrawania)

•

Znajomość skrawania metali

Mile widziane:
•

Uprawnienia do sterowania suwnicami z poziomu „0”

•

Wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku obróbki skrawaniem

Doświadczenie:
•

Minimum 1 rok na podobnym stanowisku o zbliżonych wymaganiach

Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Wymagania:


Dobra znajomość zagadnień zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnohandlowym, wymagań normy ISO 9001:2015 oraz narzędzi zapewnienia jakości (np. ITP,
FMEA, 8D, A3, 5-whys).



Doświadczenie w obszarze koordynacji, funkcjonowania oraz doskonalenia systemu
zarządzania jakością / zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.



Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz
pracę z dokumentacją w obszarze zagadnień technicznych i jakościowych.



Mile widziane wykształcenie z zakresu zapewnienia jakości i/lub certyfikat pełnomocnika i
audytora systemu zarządzania jakością.



Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z technologią spawalniczą,
odbiorami technicznymi materiałów i konstrukcji, badaniami nieniszczącymi,
zabezpieczeniami antykorozyjnymi oraz standardami zapewnienia jakości w spawalnictwie
(serie norm ISO 3834, EN 15085, EN 1090).

Obowiązki:


Nadzór i koordynacja działania zintegrowanego systemu zarzadzania w organizacji, udział
w działaniach służących rozwojowi i doskonaleniu wdrożonego systemu.



Planowanie i udział w wykonywaniu audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców.



Obsługa reklamacji zewnętrznych oraz innych niezgodności i obserwacji jakościowych
( m.in. ustalanie przyczyn problemów, koordynacja i weryfikacja skuteczności działań
korygujących, raportowanie podjętych działań do klientów.)



Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami oraz innymi interesariuszami
( przyjmowanie audytów klientów oraz jednostek certyfikujących, wizyt roboczych, udział
w telekonferencjach i spotkaniach jakościowych).



Inspirowanie i propagowanie zmian służących podnoszeniu kultury technicznej i
jakościowej organizacji ( optymalizacja i doskonalenie procesów, szkolenia wewnętrzne,
działania na rzecz poprawy organizacji pracy).

Oferujemy:


Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;



Możliwość rozwoju zawodowego i posiadanych kompetencji;



Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Spawacz
Wymagania:
•
•
•
•

Uprawnienia spawalnicze ponadpodstawowe zgodnie z EN ISO 9606-1 dla metody MAG
135, dla spoin czołowych BW.
Uprawnienia spawalnicze podstawowe zgodnie z EN ISO 9606-1 dla metody MAG 135, dla
spoin pachwinowych FW.
Aktualne świadectwa egzaminu spawacza zgodne z EN ISO 9606-1, wydane przez
jednostkę zewnętrzną.
Znajomość rysunku technicznego.

Mile widziane:
•
•

Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi
Uprawnienia do sterowania z poziomu roboczego suwnicami

Monter konstrukcji stalowych
Wymagania:
•
•

Czytanie rysunku technicznego oraz instrukcji WPS.
Sterowania suwnicami z poziomu „0”

Uprawnienia:
•

obsługa palnika acetylonowo – tlenowego

Mile widziane:
•
•

Uprawnienia podstawowe w metodzie spawania MIG/MAG 135.
Uprawnienia na wózki widłowe

Doświadczenie:
•

Minimum 1,5 roku na podobnym stanowisku o zbliżonych wymaganiach

