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DOKUMENT ELEKTRONICZNY 

 
OFERTA PRACY 

 

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór na stanowisko:    SPECJALISTA TECHNOLOG 
w Oddziale w   PIONKACH 

Forma zatrudnienia:   umowa o pracę 

ZAKRES  OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU  PRACY: 

 prowadzenie bieżących przeglądów literatury fachowej dotyczącej tematyki prochów, materiałów 
wybuchowych, amunicji oraz metodologii badań, ze szczególnym uwzględnieniem norm STANAG  
oraz MIL, 

 tworzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji konstrukcyjnej, procedur analitycznych i produkcyjnych, 

 raportowanie przełożonym o postępie prowadzonych prac, 

 czynny udział w pracach badawczych, wdrożeniowych i analitycznych, 

 czynny udział w spotkaniach dotyczących, technologii, badań, metodyk i procedur opracowywanych, 
testowanych i wdrażanych w oddziale, 

 obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, podczas przeprowadzanie prób technologicznych, 

 przestrzeganie tajemnicy służbowej i regulaminu pracy Firmy. 

WYMAGANIA  WOBEC  KANDYDATÓW: 

KONIECZNE : 
 Wykształcenie wyższe techniczne o profilu chemicznym, 

 Kierunek: Chemia materiałów wybuchowych lub powiązane, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

 znajomość podstawowych technik analitycznych, 

 umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej, 

 umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel, 

 zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych i analitycznego myślenia, 

 gotowość do szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji, 

 umiejętność pracy w zespole. 
POŻĄDANE : 
 dyspozycyjność,  

 doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 sumienność, 

 odpowiedzialność w pracy, 

 obsługa programów SolidWorks, AutoCad, 

 prawo jazdy kat. B, 

 swoboda pracy w laboratorium analitycznym, 

 znajomość tematyki chemii prochów oraz budowy amunicji będzie dodatkowym atutem. 

FIRMA  ZAPEWNIA: 

- W przypadku pozytywnej oceny efektów pracy stałe zatrudnienie na umowę o pracę, 
- Możliwość rozwoju w Firmie z dużymi tradycjami. 

ORGANIZACJIA  REKRUTACJI: 

Oferty zawierające: list motywacyjny, CV wg załączonego wzoru, ewent. kserokopie dyplomów i wszelkich 
uprawnień należy przesłać do dnia 30.04.2017r. 
- pocztą elektroniczną -  e-mail: kadry@mesko.com.pl  lub 
- na adres:   MESKO S.A. 

ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna 
                      Dział Zarządzania Kadrami                   (telefon kontaktowy: 41/2536-854)  
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej  wybrani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem 

- Kandydatom zapewniamy dyskrecję 
- Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami 
- Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych 

mailto:kadry@mesko.com.pl


W.D. 320 

DOKUMENT ELEKTRONICZNY 

 


