Ogłoszenie o pracę
na stanowisko kierownik robót spawalniczych
Miejsce pracy: Zielona Góra

Główne obowiązki:
•

kierowanie pracą grup spawalniczych

•

analiza dokumentacji technicznej pod względem wykonawczym

•

kwalifikowanie technologii spawania

•

planowanie rozwoju podległego zespołu

•

definiowanie odpowiedzialności za roboty spawalnicze

•

zrządzanie zagadnieniami związanymi z Klientem w fazie produkcji w obrębie planowania i jakości robót
spawalniczych, dokumentacji produkcji

•

planowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem kontroli procesu,

•

prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie prac spawalniczych,

•

prowadzenie i weryfikacja zapisów dotyczących jakości robót spawalniczych dla danego kontraktu (dokumenty
wymagane kontraktowo),

•

zlecanie i koordynacja badań nieniszczących złączy spawanych

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego (preferowane spawalnictwo, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa lub
pokrewne)
dyplom Międzynarodowy lub Europejski Inżynier Spawalnik (IWE lub EWE) z ważnym certyfikatem kompetencji
uprawnienia do badań nieniszczących minimum VT-2
znajomość obowiązujących dyrektyw, standardów wykonawczych, przepisów krajowych oraz norm spawalniczych i
wykonawczych wyrobu
znajomości rynku spawalniczego pod kątem urządzeń i materiałów spawalniczych
umiejętności sporządzania i weryfikacji WPQR, WPS
umiejętności zarządzania zespołem,

Oferujemy:
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

•

możliwość rozwoju w firmie,

•

doskonalenie kompetencji zawodowych,

•

możliwość wdrażania własnych pomysłów,

•

dofinansowanie do grupowego ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

kopie dokumentów określających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

•

CV z uwzględnieniem przebiegiem kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanym
stanowisku,

•

jeśli w CV podane zostały inne dane niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wówczas potrzebujemy odręcznie podpisanej przez
Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym
(wzór zgody do pobrania).

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata do pracy
dostępna jest na naszej stronie internetowej. Aby zapoznać się z jej treścią kliknij w link:
http://www.deltapw.com.pl/RODO/kkp.pdf.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem "OFERTA PRACY"
na e-mail: kadry@deltapw.com.pl
lub na adres:
P. W. DELTA Sp. z o.o.
ul. Trasa Północna 14, 65-958 Zielona Góra
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty pracy zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe
stanowisko.

