
 
Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj
przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj

Group, składającej się z kilkunastu niezale

Sektor grzewczy Winkelmann Sp. z o. o. od 1999 roku jest wiod
podgrzewaczy wody. W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej br

poszukujemy do

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku bę
 

� Spawanie elementów stalowych 
� Kontrolę wykonanych elementów zgodnie ze zleceniem i dokumentacj

 
Wymagania wobec kandydatów: 
  

� Wykształcenie zawodowe mechaniczne
� Podstawowe uprawnienia spawalnicze metoda 135

kursu przez Pracodawcę), 
� Umiejętność czytania rysunku technicznego
� Umiejętność analitycznego myślenia
� Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
� Dyspozycyjność. 

 
 Zainteresowanym kandydatom oferujemy
 

� Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
� Sfinansowanie kursu na podstawowe uprawnienia spawalnicze metoda 135
� Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
� Opieka medyczna finansowana przez pracodawc
� Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
� Ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami,
� Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
� Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
� Świadczenia z ZFŚS, 
� Imprezy integracyjne, 
� Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego

       
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjn

e-mail: 

 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 

 

 

to dynamicznie rozwijającą się firma działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej, najwi
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią

kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

Sektor grzewczy Winkelmann Sp. z o. o. od 1999 roku jest wiodący producent pojemno
ązku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej br

poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko: 

 

Spawacz 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: 

 według wymaganej metody, 
wykonanych elementów zgodnie ze zleceniem i dokumentacją techniczną. 

zawodowe mechaniczne, 
uprawnienia spawalnicze metoda 135 lub umiejętność spawania MAG (moż

czytania rysunku technicznego, 
analitycznego myślenia, 

do pracy w systemie 3 zmianowym, 

Zainteresowanym kandydatom oferujemy: 

ę w pełnym wymiarze godzin, 
kursu na podstawowe uprawnienia spawalnicze metoda 135 

trakcyjne warunki wynagrodzenia, 
Opieka medyczna finansowana przez pracodawcę, 
Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, 

gły kontakt z nowoczesnymi technologiami, 
żeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe, 

cia ubezpieczeniem grupowym, 

 rozwoju zawodowego. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych na adres: 

mail: rekrutacja@winkelmann-group.de 
 

Dział Personalny 
WINKELMANN Sp. z o. o. 

ul. Jaworzyńska 277 
59-220 Legnica 

że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z 

www.winkelmann-group.de 

 

                      

y motoryzacyjnej i grzewczej, największe 
ęścią niemieckiej Winkelmann 

zlokalizowanych na całym świecie. 

cy producent pojemnościowych 
zku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej branży 

 

 spawania MAG (możliwość sfinansowania 

ą na przetwarzanie danych 

ę tylko z wybranymi osobami. 


