
 

 

Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój, największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi technicznego 

utrzymania baz paliwowych. 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Mechanik /Mechanik 

w komórce organizacyjnej Zespół Serwisowy Południe 

lokalizacja Boronów 

Główne Zadania: 

• Obsługa techniczna, konserwacja urządzeń oraz instalacji technologicznych oraz prowadzenie prac ślusarsko – 

remontowo – serwisowych na terenie obiektów bazy paliw, 

• Usuwanie usterek i awarii technologicznych w działaniu instalacji, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie procedurami na a terenie obiektów bazy paliw, 

• Przeglądy okresowe maszyn i urządzeń w bazach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, 

• Prowadzenie prac mechanicznych, ślusarskich oraz prac spawalniczych zgodnie 

z posiadanymi uprawnieniami w warsztatach konserwacyjnych lub w innych miejscach wyznaczonych do wykonywania 

tego rodzaju prac. 

 

Oczekiwania: 

• Wykształcenie minimum  średnie techniczne o kierunku mechanicznym lub spawalniczym. 

• Doświadczenie zawodowe - min. 1rok pracy na stanowisku ślusarz, mechanik, spawacz. 

• Posiadanie uprawnień: świadectwo kwalifikacyjne SEP Gr 2 w zakresie eksploatacji ewentualnie dozoru w zakresie 

obsługi, konserwacji, remontów montażu oraz kontrolno-pomiarowym. 

• Umiejętność analizy i interpretacji rysunku technicznego. 

• Umiejętność  przeprowadzania przeglądów, remontów i konserwacji  typowych urządzeń i maszyn elektrycznych. 

• Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych, prawo jazdy kat. B 

• Obowiązkowość, sumienność, dokładność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność 

pracy w zespole, 

• Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. 

• Mile widziane posiadanie uprawnień spawalniczych, obsługi wózka widłowego, prawo jazdy kat. C+E, zaświadczenia o 

ukończonym kursie doszkalającym kierowców na przewóz rzeczy, karty kierowcy 

Oferujemy: 

• Pracę na umowę o pracę w podstawowym systemie  jednozmianowym 

• Pakiet socjalny i opiekę medyczną. 

• Możliwość rozwoju zawodowego. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego 

w terminie do  12 kwietnia 2019  r. na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy napisać: mechanik Boronów 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Finlandzka 10, 03-903  Warszawa), niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zawarte są w przedłożonych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Świadomie i dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. Jest mi wiadome, że w każdej chwili 

przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody. Odwołanie zgody oznacza moją rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych. Odwołanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed odwołaniem.” 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 


