
 

 

 

 

ZOELLER  TECH Sp. z o.o. należąca  do  grupy  Zoeller-Kipper GmbH,  jednego  z  europejskich liderów  z  branży  

pojazdów komunalnych, w związku ze swoim dynamicznym rozwojem szuka kandydatów na następujące stanowisko: 

 

Instruktor spawania (pół etatu) 
Nr ref: 02/12/2017 
Miejsce pracy: Rekowo Górne (k. Redy) 

 

Opis stanowiska: 

 

 podnoszenie kwalifikacji spawaczy zatrudnionych w zakładzie 
 prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu spawacza 
 przeprowadzenie próbek i testów spawalniczych 
 weryfikacja i ocena kwalifikacji spawaczy 
 udział w analizie dokumentacji technicznej oraz spawalniczej dla realizowanych projektów 

 

Oczekujemy: 
 

 doświadczenie zawodowe w spawaniu 
 wykształcenie techniczne (mechanika i budowa maszyn, spawalnictwo) 
 uprawnienia spawacza potwierdzone świadectwem egzaminu spawacza według normy PN - EN 287-1 

lub PN - EN ISO 9606 w metodzie spawania 135/138, 136 
 doświadczenie w zakresie szkolenia spawaczy w zakładach produkcyjnych 
 dyplomu IWP / EWP (Instruktor Spawalniczy) 

 

Oferujemy: 
  

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 
 możliwa praca w wymiarze połowy lub pełnego etatu 
 elastyczne formy współpracy 
 dodatki socjalne 
 dobrze wyposażone stanowiska pracy i zaplecze socjalne 

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji klikając przycisk Aplikuj pod 
ogłoszeniem. 

 

 
Do przesyłanych dokumentów należy dołączyć klauzulę o ochronie danych osobowych.  

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zoeller Tech Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych  
rekrutacji.”  

Administratorem danych jest Zoeller Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowo Górne 84-123, Nowa 8. Dane zbierane są dla potrzeb 
obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb  przyszłych 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do 
przeprowadzenia rekrutacji. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d47f5170be844600a6bdc02d02c51660

