Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.
należący do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal poszukuje kandydata na
stanowisko specjalisty ds.spawalnictwa

Zakres obowiązków:
•

opracowywanie dokumentacji technologicznej procesów spawalniczych,

•

sprawdzanie prac spawalniczych,

•

sprawdzanie i weryfikacja uprawnień spawalniczych ponowienia uprawnień spawaczy i pracowników
technologii pokrewnych,

•

analizowanie dokumentacji technicznej pod względem zastosowania określonej technologii
spawalniczej oraz zgodności dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej z obowiązującymi
normami spawalniczymi,

•

sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami spawania, w tym dobieranie narzędzi i
maszyn spawalniczych, dobieranie parametrów technicznych wynikających ze specyfiki danej obróbki
oraz możliwości technologicznych,

•

opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie nowych technologii spawalniczych oraz doskonalenie
procesu spawania pod kątem poprawy wydajności, obniżenia kosztów produkcji, skracania czasu
przezbrojeń, poprawy jakości oraz bezpieczeństwa.

Wymagania:
•

wykształcenie wyższe (spawalnictwo, budowa maszyn, inżynieria materialna),

•

wiedza techniczna z zakresu spawalnictwa,

•

umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej,

•

znajomość branży energetycznej i budowlanej,

•

min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy,

•

mile widziane uprawnienia VT-2,

•

posiadanie dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa (IWE).

Oferujemy:
•

atrakcyjne wynagrodzenie w firmie należącej do Grupy Kapitałowej,

•

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
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•

stabilne warunki zatrudnienia oraz nastawienie na długofalową współpracę.

Miejsce wykonywania pracy:
•

praca w delegacji (obecnie Nowe Czarnowo – Elektrownia Dolna Odra)

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 montera”
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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