
Stanowisko pracy: Spawacz 
 
Charakterystyka stanowiska pracy: 

● prowadzenie szeroko rozumianych prac spawalniczych, realizowanych na terenie Broset Sp. z o. o.; 

● obsługa urządzeń do półautomatycznego spawania łukowego stali niestopowej elektrodą topliwą w osłonie 

gazów aktywnych – metoda 135 (tzw. MAG); 

● obsługa ręcznych urządzeń do szlifowania i cięcia stali niestopowej; 

● obsługa ręcznych palników acetylenowo-tlenowych. 

Wymagania: 

● dobre umiejętności manualne w spawaniu stali gatunków S235÷S460 metodą 135; 

● doświadczenie w pracy z przemysłowymi konstrukcjami stalowymi; 

● znajomość maszynowego/budowlanego rysunku technicznego; 

● samodzielność w działaniu i jednocześnie umiejętność pracy zespołowej; 

● staranność i sumienność w wykonywaniu postawionych zadań; 

● ponoszenie indywidualnej odpowiedzialności za rezultaty swoich działań; 

● umiejętność samokontroli; 

● dyspozycyjność; 

● chęć doskonalenia zawodowego – gotowość do uczestnictwa w kursach doszkalających; 

● przestrzeganie krajowych przepisów dot. BHP, ochrony p.–poż., ochrony środowiska oraz regulacji 

wewnątrzzakładowych. 

Dodatkowe atuty: 

● doświadczenie w branży stalowych konstrukcji budowlanych; 

● doświadczenie w spawaniu prętów do zbrojenia betonu; 

● dobre umiejętności manualne w spawaniu stali gatunków S235÷S460 metodą 111 (elektrodą otuloną); 

● aktualne uprawnienia spawacza spoin pachwinowych i czołowych blach/rur/prętów zbrojeniowych; 

● ukończone szkolenie ręcznego przecinacza tlenowego wg W-07/IS -14; 

● aktualne uprawnienia UDT na obsługę suwnic (II S); 

● aktualne uprawnienia UDT na obsługę wózków jezdniowych (II WJO); 

● umiejętność obsługi stacjonarnych urządzeń mechanicznych do cięcia (pił taśmowych, pił tarczowych, nożyc 

gilotynowych) oraz stacjonarnych giętarek prętów stalowych; 

● umiejętność obsługi stacjonarnych urządzeń do obróbki skrawaniem (konwencjonalnych i sterowanych 

numerycznie tokarek, frezarek, wiertarek, pras). 

Oferta pracodawcy: 

● docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony na pełny etat, początkowo umowa o pracę na czas określony, tj. 

umowa na okres próbny; 

● praca od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym; 

● możliwość odpłatnego przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. 

 

Jeśli nasza oferta wzbudziła Twoje zainteresowanie, przyjdź i przekonaj nas do siebie lub na adres 

sylwiamosiejczuk@broset.pl prześlij stosowną aplikację (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Broset Sp. z o. o., ul. Południowa 24, 78-600 Wałcz w celu i zakresie 

niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na stanowisko spawacz. 

 


