
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

INŻYNIER  SPAWALNIK 
 
Wymagania: 
–  wykształcenie wyższe techniczne preferowane mechaniczne lub spawalnictwo 
–  minimum dwa lata doświadczenia z procesami spawalniczymi 
–  doświadczenie w kwalifikowaniu personelu spawalniczego oraz kwalifikacji technologii procesów  specjalnych      
    (WPS/WPQR bądź BPS/BPQR) w tym weryfikacji ich poprawności, znajomość norm w tym zakresie 
–  międzynarodowy certyfikat inżyniera spawalnika IWE (EWE) 
–  umiejętność czytania rysunku technicznego 
–  znajomość normy PN-EN ISO 3834 
–  obsługa pakietu biurowego Ms Office, mile widziana znajomość programu AutoCad 
–  certyfikat VT2, doświadczenie w procesie spawania, doświadczenie  w rozwiązywaniu problemów        
    spawania  TIG zautomatyzowanego (i ręcznego) będzie dodatkowym atutem 
–  samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy 
–  umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz chęć do dalszego rozwoju 
–  prawo jazdy kat. B 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
–  standaryzacja i walidacja procesów produkcyjnych - spawalniczych, 
    przegląd i przygotowanie dokumentacji   technicznej – sprawdzenie pod względem wykonalności 
    oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości z działem technicznym klienta 
–  nadzór nad prawidłową realizacją prac spawalniczych 
–  bieżąca analiza stanu technologii oraz technik spawalniczych w zakresie produkcyjnym wraz 
    z oceną ich prawidłowości  
–  bieżąca analiza dokumentacji konstrukcyjnej pod względem technik spawalniczych 
–  tworzenie i utrzymywanie instrukcji pracy dla obszarów odpowiedzialności 
–  koordynacja nowych technologii i dostaw sprzętu, optymalizacja maszyn roboczych 
–  tworzenie matrycy kompetencji pracowników, prowadzenie szkoleń z zakresu spawania oraz koordynowanie      
    certyfikacji  pracowników/nadzór nad uprawnieniami personelu spawalniczego 
–  współpraca z klientami i dostawcami 
–  współuczestnictwo w audytach dostawców 
 
Oferujemy: 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
–  nagrody motywacyjne 
– dodatki funkcyjne 
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 
 
   Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl 

na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście. 
 
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę : 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 95/46/WE (RODO). 


