
 

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym i od ponad 50 lat produkujemy pojemniki transportowe i 
magazynowe. Naszą aspiracją jest optymalne spełnianie wymagań klientów należących w przeważającej części do 
kręgu producentów samochodów i ich dostawców. Dokonujemy tego dzięki zaangażowaniu i szczególnej 
motywacji, co pozwoliło nam zdobyć pozycję czołowego producenta w naszej branży. 

Do kontynuowania dynamicznego wzrostu i zoptymalizowania organizacji przedsiębiorstwa pilnie poszukujemy do 
naszej nowej lokalizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Złotoryi osoby na stanowisko: 

Ślusarz - Spawacz  

Miejsce pracy: Złotoryja 

Główne zadania:  

• spawanie stali stopowych i zwykłej jakości MAG 135 

• czyszczenie detali po spawaniu (obsługa szlifierki kątowej), 

• składanie w przyrządach spawalniczych elementów do spawania, 

• kontrola wizualna spoin oraz sprawdzenie zgodności wymiarów pospawanego elementu z rysunkiem, 

• obsługa urządzeń pomiarowych. 

Wymagania: 

• ważny egzamin spawacza według EN 287/-1, 

• doświadczenie zawodowe w zakresie spawania MIG/MAG, 

• płynne czytanie i rozumienie rysunków technicznych, 

• gotowość do pracy zmianowej, 

• samodzielne wykonywanie pracy, 

• wysoką świadomość jakości, 

• satysfakcję z urozmaiconych zadań, 

• umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (metrówka, suwmiarka), 

• odporność na stres, 

• chęć do nauki 

Oferujemy:  

• kompleksowe szkolenie, 

• interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania decyzji w przyjemnym 
otoczeniu, 

• w przypadku odpowiednich zdolności możliwość rozwoju osobistego w przedsiębiorstwie, 

• godziwe wynagrodzenie, 

• pewne miejsce pracy w solidnym przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 
na adres: aplikacja@schneider-logistics.pl lub listownie na adres: 

Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k 
ul. Krzywoustego 39 

59-500 Złotoryja 
 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 

osobami.        

mailto:aplikacja@schneider-logistics.pl

