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Dynamicznie rozwijająca się firma

SMULDERS POLSKA Sp. z o.o.

poszukuje 

K
 

Miejsce pracy: Chocianów

 
Wymagania: 
 

• wyższe techniczne (ewentualnie średnie)
• Certyfikat badań wizualnych (VT) II stopnia
• Dodatkowym atutem będzie certyfikat badań magnetyczno

stopnia oraz certyfikat badań ultradźwiękowych (UT) II stopnia
• mile widziane certyfikat badań 
• znajomość rysunku technicznego
• znajomość norm dotyczących spawalnictwa, badań nieniszczących
• wiedza w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych,
• wiedza w zakresie spawalnictwa i odbioru robót spawalniczych
• wiedza w zakresie powło
• umiejętność wzorcowania sprzętu pomiarowego do badań nieniszczących
• umiejętność obsługi komputera (MS Office, programy specjalistyczne)

 
 

 
 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:
 

• dynamiczne środowisko pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• atrakcyjne warunki finansowe

 
 
 

Prosimy o nadsyłanie ofert z adnotacją:

 
 
Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
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Ul. Kolonialna 13 A

Dynamicznie rozwijająca się firma 
 

SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. 
 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  
 

KONTROLER JAKOŚCI 

 

Miejsce pracy: Chocianów, woj. dolnośląskie 
 

techniczne (ewentualnie średnie) 
Certyfikat badań wizualnych (VT) II stopnia 
Dodatkowym atutem będzie certyfikat badań magnetyczno-proszkowych (MT) II 
stopnia oraz certyfikat badań ultradźwiękowych (UT) II stopnia 
mile widziane certyfikat badań penetracyjnych (PT) II stopnia 
znajomość rysunku technicznego 
znajomość norm dotyczących spawalnictwa, badań nieniszczących
wiedza w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych, 
wiedza w zakresie spawalnictwa i odbioru robót spawalniczych 
wiedza w zakresie powłok malarskich 
umiejętność wzorcowania sprzętu pomiarowego do badań nieniszczących
umiejętność obsługi komputera (MS Office, programy specjalistyczne)

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

dynamiczne środowisko pracy, 
stabilne zatrudnienie, 

warunki finansowe 
 
 
 

Prosimy o nadsyłanie ofert z adnotacją: 
„nazwa stanowiska” na adres: 
rekrutacje@smulders-polska.pl 

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

 

info@smulders-polska.pl
www.smulders-polska.pl

proszkowych (MT) II 

znajomość norm dotyczących spawalnictwa, badań nieniszczących 

umiejętność wzorcowania sprzętu pomiarowego do badań nieniszczących 
umiejętność obsługi komputera (MS Office, programy specjalistyczne) 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie 

 


