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Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rogowcu aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko  
technologa montażu 

 

Zakres obowiązków:  

• opracowywanie technologii produkcji i montażu urządzeń, 

• optymalizacja procesu produkcji i montażu, 

• umiejętność usprawnień procesów dotyczących montażu, 

• analiza powstałych niezgodności technicznych, technologicznych i jakościowych, 

• definiowanie i podejmowanie działań korygujących służących eliminacji przyczyn niezgodności, 

• opracowywanie i aktualizowanie instrukcji technicznych i technologicznych, 

• prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem nowych procesów, produktów, rozwiązań. 
 

Oczekiwania:  

• wykształcenia wyższego technicznego (budowa maszyn, energetyka), 

• minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, 

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• pozwalająca na rozumienie tekstów technicznych i handlowych , 

• bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego,  

• znajomości zasad organizacji produkcji, 

• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, 

• umiejętności analitycznego myślenia. 
 
Oferujemy: 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz stałego podnoszenia kwalifikacji, 
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 
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 o 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)). 

 


