
 

 
Zatrudnimy spawacza 

 
Miejsce pracy: Wilkowice k. Bielska Białej, woj. Śląskie 

 
Wymagania: 
- wykształcenie – zawodowe lub technikum, 
- min. 3 lata doświadczenia zawodowego jako spawacz, mechanik, ślusarz, monter, szlifierz lub blacharz, 
- książka spawacza,  
- ukończony podstawowy kurs spawania gazowego, 
- uprawnienia do spawania metodą MMA (111), TIG (141) oraz MIG / MAG (135/136), 
- zakres kwalifikacji – grupy materiałowe spoiw: B, R, P, V, W, Y, Z, 
- doświadczenie w pracy na torowiskach kolejowych, 
- ważne prawo jazdy kat. B, 
- umiejętność czytania rysunku technicznego, 
- sumienność i rzetelność,  
- umiejętność pracy w zespole. 
 

Mile widziane: 
- uprawnienia do spawania metodą SAW (121) i/lub łukiem plazmowym, 
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (widłowych) z egzaminem UDT, w tym wózków zasilanych gazem, 
- doświadczenie przy cięciu złomu (propanowo-tlenowe 312 lub mechaniczne), 
- doświadczenie w branży konstrukcji stalowych, 
- doświadczenie jako operator maszyn/urządzeń na linii produkcyjnej, 
- uprawnienia SEP 1kV (zakres eksploatacji i dozoru w grupie elektrycznej G1 + pomiary). 
 

Zapewniamy: 
- umowę o pracę,  
- stałe zatrudnienie,  
- atrakcyjne warunki wynagrodzenia 
- pracę w doświadczonym zespole 
- możliwości doszkalania. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie  
- życiorysu z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:  
  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej  
  i przyszłych rekrutacji przez SIL-TRADE Beata Polaczek„ 
- kopii (skanów) dokumentów potwierdzających uprawnienia 
wyłącznie w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: office@sil-trade.com.pl. 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie SIL-TRADE Beata Polaczek, ul. Kościszki 150, 40-524 Katowice; 
- dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; 
- dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres bieżącej rekrutacji; 
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne; 
- dane będą przetwarzane w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami; 
- Pani/Pana dane osobowe nie będą w trakcie rekrutacji powierzane podmiotom obcym / stronom trecim: 

 


