
ZAKŁADY METALOWE ELEKTROMET  
powstały w 1950 r. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. Specjalizujemy się w produkcji 
stalowych konstrukcji budowlanych, części maszyn i urządzeń oraz narzędzi stolarskich 
i ogrodniczych. 

 

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

SPAWACZ - ŚLUSARZ 
Miejsce pracy: Jarosław 

 

 
Zakres obowiązków: 
 obsługa urządzeń ślusarskich i spawalniczych, 
 dbałość o jakość produktu i wydajność pracy, 
 dbałość o powierzony sprzęt. 

 
Wymagania: 
 wykształcenie zawodowe, 
 mile widziane doświadczenie na stanowisku spawacz - ślusarz, 
 podstawowa znajomość rysunku technicznego, 
 precyzja, dokładność, staranność, odpowiedzialność, 
 zdolności manualne. 

 
Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę (docelowo na 

czas nieokreślony), 
 praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. 600 - 1400, 
 praca stacjonarna (nie w delegacji), 
 zdobywanie nowych uprawnień spawalniczych, 
 pakiet socjalny np. świadczenia z okazji świąt, paczki mikołajkowe dla dzieci, 
 możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach. 

 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.04.2021 r. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  
na adres e-mail:rekrutacja@elektromet-jaroslaw.pl  
lub składania osobiście w dziale kadr firmy: ul. Morawska 3, 37-500 Jarosław 
Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr: 16 621 58 21, wew. 37 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

W przypadku zgody na przetwarzanie danych tylko w obecnym procesie rekrutacyjnym; 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zakłady Metalowe 
ELEKTROMET, Spółdzielnia Pracy w procesie rekrutacji na stanowisko: spawacz - ślusarz. Swoje dane podaję 
dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu, poprawiania i usunięcia oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych są Zakłady Metalowe ELEKTROMET, 
Spółdzielnia Pracy ". 
 
W przypadku zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym jak i przyszłych procesach 
rekrutacyjnych; 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zakłady Metalowe 
ELEKTROMET, Spółdzielnia Pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, jak i przyszłych procesów rekrutacji, w tym 
również na inne stanowiska. Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu, poprawiania i usunięcia oraz o 
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych są 
Zakłady Metalowe ELEKTROMET, Spółdzielnia Pracy ". 
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