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

z siedzibą w Rogowcu aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko                                                               
wydawca narzędzi 

 
Zakres obowiązków:  

• sprawdzanie zgodności dostaw na narzędziownie z dokumentem dostawy oraz zamówieniem do 
dostawcy, 

• prowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami kartotek pracowniczych, 
• dysponowanie sprzętem (wydawanie, przyjmowanie i aktualizacja kartotek), 
• ewidencjonowanie powierzonych narzędzi, 
• znakowanie nowych narzędzi, miar według ustalonych zasad, 
• tworzenie dokumentacji z sprawdzania miar, 
• przygotowywanie wysyłek na budowy zewnętrzne według przekazanej specyfikacji, 
• przyjmowanie sprzętu z budów zewnętrznych oraz wstępna ocena sprawności danego narzędzia, 
• dbanie o stan podstawowych materiałów , aktualne przeglądy techniczne narzędzi, 
• zamawianie potrzebnych narzędzi na dany projekt, bądź zapotrzebowanie, 
• dbałość o należyty porządek w narzędziowni. 

 

Oczekiwania: 
• staż pracy na podobnym stanowisku minimum rok, 
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• przedłożone oświadczenie o niekaralności, 
• podstawowa znajomość narzędzi oraz elektronarzędzi, 
• mile widziane uprawnienia na wózek widłowy (WJO 1), 
• komunikatywność,  
• dobra organizacja czasu pracy. 

 
Oferujemy: 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz stałego podnoszenia kwalifikacji, 
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
• 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 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)). 

 


