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Opis stanowiska pracy

> Wykonywanie pełnej dokumentacji produkcyjnej konstrukcji stalowych na podstawie 
dokumentacji konstrukcyjnej

> Ocena poprawności i rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w oparciu 
o możliwości dostępnego parku maszynowego

> Weryfikacja ewentualnych niezgodności konstrukcji z normami i standardami

Nasze wymagania

 Min. 2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej 
z branży konstrukcji stalowych, związanej z procesami spawania oraz obróbką stali

 Wykształcenie techniczne (związane ze spawalnictwem)
 Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 Biegła znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD) oraz pakietu MS Office
 Zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych

Oferujemy

 Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 Świadczenia socjalne
 Rozwój zawodowy i możliwość podnoszenia uprawnień

WAKAT
STAMA sp. z o.o. jest wiodącym na skalę europejską producentem stalowych konstrukcji 
spawanych o wadze jednostkowej do 150 ton wraz z kompletą obróbką mechaniczną. 
Z uwagi na rozwój naszego przedsiębiorstwa poszukujemy w najbliższym czasie:

Technolog

Aplikacje prosimy kierować do:

Pani Aleksandry Morella
mail: a.morella@stama.pl 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO znajdującą się na następnej stronie.
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stal i Budowa Maszyn  Sp. z o.o., z siedzibą w 

Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 60,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego 

procesu rekrutacji  lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

• posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych 
• posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z 
Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

• posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

• podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez „STAMA” Stal i Budowa Maszyn Sp. z o.o. z
siedzibą ul. Chorzowska 60, 41-709 Ruda Śląska, moich danych osobowych zawartych w przesłanych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu:
 przeprowadzenia rekrutacji,
 udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez „STAMA” Stal i Budowa Maszyn Sp. z o.o.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
 mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez

wysłanie wiadomości e-mail na adres info@stama.pl wskazany powyżej lub listu na adres
administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,

 wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych,
którego dokonano przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna RODO 
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