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Majster (Operator) Wytwórni Mas Bitumicznych 
Miejsce pracy: Kraśnik 

ZAKRES ZADAŃ: 
 

1) Nadzór nad pracownikami, zlecanie wykonywania prac; 

2) Nadzór nad procesem produkcji; 

3) Produkcja mieszanek bitumicznych zgodnie z receptami, procedurami ZKP oraz Instrukcją 

Obsługi Wytwórni; 

4) Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji; 

5) Raportowanie wskaźników, wyznaczonych celów i ich realizacja; 

6) Obsługę i konserwacja urządzeń elektrycznych; 

7) Montaż nowych instalacji siłowych, oświetleniowych, sterowniczych; 

8) Prace remontowo-konserwacyjne instalacji elektrycznych. 

 
NASZE OCZEKIWANIA: 
 

1) Wykształcenie min. średnie techniczne o kierunku elektrycznym / elektronicznym / 

automatyki; 

2) Mile widziane kilkuletnie doświadczenie przy produkcji mas bitumicznych; 

3) Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji 1kV; 

4) Umiejętność czytania schematów elektrycznych; 

5) Znajomość układów pneumatyki przemysłowej; 

6) Uprawnienia na zespół maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych będą dodatkowym 

atutem; 

7) Umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów technicznych; 

8) Umiejętność współdziałania i dobrej organizacji pracy; 

9) Obsługa komputera (w tym pakiet Office). 

Dodatkowo od kandydatów oczekujemy bardzo dobrej organizacji pracy własnej I samodzielności 
w działaniu. 
 
OFERUJEMY: 

1) Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;  
2) Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności; 
3) Po okresie próbnym, umowa na czas nieokreślony; 
4) Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach; 
5) Możliwość korzystania z funduszu socjalnego w postaci pożyczek, zapomóg (ZFŚS); 
6) Ubezpieczenie grupowe; 
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OŚWIADCZENIE DO ZAMIESZCZENIA PRZY OGŁOSZENIACH O REKRUTACJI 

 
Prosimy o wysyłanie CV  na adres email: rekrutacja@wod-bud.com.pl lub kontakt pod nr telefonu 721 
706 984. 
 
Każde wysłane CV musi zawierać poniższe oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 
(dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji): 
 
„W związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko Majster (Operator) Wytwórni Mas 
Bitumicznych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych 
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres 
wynikający z przepisu art. 22¹ Kodeksu pracy, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji. Mam 
świadomość, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdej chwili.” 
 
Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze CV zostało wykorzystane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, 
należy dodatkowo zawrzeć oświadczenie o treści: 
„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych 
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w przyszłych procesach 
rekrutacji na takie lub podobne stanowiska, przez okres 9 miesięcy. Mam świadomość, że niniejsza 
zgoda może być wycofana w każdej chwili.”  
 
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji 
prowadzonej przez Wod-Bud Sp. z o.o. dostępna w siedzibie firmy ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 
Kraśnik lub na stronie internetowej www.wod-bud.com.pl w zakładce Praca 
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