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Energomontaż-Północ-Bełchatów Spółka z o.o. 

z siedzibą w Rogowcu aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko  
mistrza produkcji 

 
Zakres obowiązków: 

• kierowanie pracą pracowników produkcji i brygadzistów (organizowanie pracy, wyznaczanie i 
delegowanie obowiązków itp.) na wydziale montażowo – spawalniczym oraz wydziale antykorozji, 

• nadzorowanie procesów produkcyjnych, troska o jakość i terminowość, 
• działanie na rzecz obniżenia kosztów produkcji i podwyższenia wydajności, 
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm BHP, 
• prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowo przyjętych pracowników, 
• motywowanie podwładnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
• rozwiązywanie problemów występujących podczas produkcji (chodzi o trudności organizacyjne, 

techniczne itp.), 
• współpraca z przedstawicielami różnych działów funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa 

produkcyjnego, np. utrzymania ruchu, jakości czy logistyki, 
• przygotowywanie harmonogramów pracy w oparciu o przepisy odnoszące się do norm czasu pracy.  

 
Oczekiwania: 

• doświadczenie na stanowisku mistrza/ brygadzisty min. 3 lata, 

• bardzo dobra znajomość rysunku technicznego konstrukcyjnego, 

• wiedza z zakresu spawania i antykorozji, 

• wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku technicznym, 

• umiejętność motywowania podwładnych. 
 

Oferujemy: 
•    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
•    konkurencyjne wynagrodzenie,  
•    samodzielne stanowisko pracy, 
•    możliwość doskonalenia zawodowego. 

 
Miejsce wykonywania pracy: 

• ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec  
 

Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na 
adres e mail: rekrutacja@empb.com.pl 

Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych (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)). 

 


