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Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.  
należący do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal poszukuje kandydatów na 

stanowisko spawacza 
 
Zakres obowiązków: 

• przygotowywanie i sprawdzanie materiałów i urządzeń spawalniczych do                                
spawania konstrukcji i zbiorników stalowych, 

• przygotowywanie elementów do montażu poprzez scalanie i sczepianie, 

• spawanie gotowych konstrukcji, elementów i urządzeń, 

• współpraca z pracownikami w brygadach i z nadzorem spawalniczym, 

• prace ślusarskie (cięcie, szlifowanie, wiercenie), 

• stała kontrola jakości produkowanych komponentów. 
 
   Oczekiwania: 

• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, 

• dyspozycyjność do wyjazdów krajowych i zagranicznych, 

• mile widziana znajomość rysunku technicznego, 

• posiadanie uprawnień spawalniczych 111,131, 135, 136, 138, 141, 

• umiejętność czytania oznaczeń spawalniczych i instrukcji technologicznej spawania (WPS), 

• samodzielność i odpowiedzialność, 

• zdolności manualne. 
 

Oferujemy: 
• pierwszy wyjazd delegacyjny do pracy w Niemczech (czerwiec/lipiec), 
• wynagrodzenie od 15 € za godzinę (Europa) przez średnio 200-220 h miesięcznie, 
• atrakcyjny system premiowy uzależniony od posiadanych kwalifikacji, 
• pracę od zaraz na podstawie umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku, 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach w zakresie spawania, 
• regularne zjazdy do Polski służbowymi samochodami. 
• zakwaterowanie z miejscem do gotowania, 
• możliwość pracy w nadgodzinach rozliczanych zgodnie z przepisami prawa pracy 

 
Miejsce wykonywania pracy: 

• praca w delegacji na terenie Polski i Europy Zachodniej.  

Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na 
adres e mail: rekrutacja@empb.com.pl wpisując w tytule wiadomości „aplikacja na stanowisko spawacza” 

Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przyszłych 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)). 
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