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WAMECH P.A. Wąsik Sp. J 

WAMECH jest polską firmą działającą na rynku międzynarodowym założoną w 1989 roku. Główną aktywnością 

przedsiębiorstwa jest produkcja wózków technologicznych i platform służących do transportu materiałów i komponentów na 

terenie zakładów produkcyjnych. Produkty firmy dostarczane są na pięć kontynentów a ich odbiorcami są światowi liderzy z 

branży motoryzacyjnej oraz budowlanej. 

Spawacz-monter konstrukcji stalowych MIG(131)/MAG(135) 

Lokalizacja: Skawina, Małopolskie 

 
Opis stanowiska 

Firma Wamech poszukuje kandydatów na stanowisko Spawacz-Monter. Głównym zakresem obowiązków jest wykonywanie 

konstrukcji stalowych w oparciu o dokumentację techniczną. Osoby pretendujące do powyższego stanowiska będą realizować 

poniższe zadania 

Zadania 

1. Przegląd dokumentacji technicznej i technologicznej. 

2. Przygotowanie materiału pod wymagane złącza. 

3. Wykonywanie złączy metodą MIG/MAG drutem w osłonie gazów ochronnych. 

4. Kontrola wymiarowa konstrukcji spawanej. 

 

Wymagania stawiane kandydatom 

 

1. Znajomość rysunku technicznego. 

2. Umiejętność spawania metodą MIG/MAG. 

3. Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami. 

4. Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi. 

5. Mile widziane uprawnienia do jazdy wózkami widłowymi. 

6. Dyspozycyjność do pracy na dwie zmiany (6-14/14-22) od poniedziałku do piątku. 

Oferujemy 

 

1. Pracę w polskiej Firmie produkcyjnej działającej 30 lat na rynku mającej wdrożoną normę spawalniczą ISO 3834-2. 

2. Pracę w bardzo komfortowych warunkach z rozbudowanym zapleczem socjalnym.  

3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju. 

4. Benefity (ubezpieczenie grupowe, karta multisport, dodatek za niepalenie) 

5. Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji. 

Prosimy o przesłanie CV wraz z informacją o oczekiwaniach finansowych na adres: rekrutanci@wamech.pl. W temacie proszę 

wpisać WAMECH – Spawacz-Monter. 

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do Państwa dokumentów aplikacyjnych. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 
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