FUGO Sp. z o.o. jest częścią Grupy FAMUR FAMAK. Zmierzamy do tego, aby umocnić swoją pozycję na
rynku jako producent konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń i systemów transportowych. Swoją
działalność adresujemy do szerokiego grona klientów, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, by
zaspokajać ich potrzeby. Czujemy się odpowiedzialni za losy pracowników spółki, dążąc do zapewnienia
im właściwie wynagradzanej i satysfakcjonującej pracy.
Obecnie, do swojego zakładu w Koninie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Spawacz
Zadania:
- wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym różnymi technikami, za pomocą elektrycznego
źródła ciepła, z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania wg. ustalonej technologii,
- stosowanie odpowiednich metod spawania łukowego: elektrodą otuloną, w osłonie gazów
ochronnych, łukiem krytym, łukiem węglowym,
- obsługę i konserwację urządzeń i sprzętu do spawania,
- weryfikację jakości wykonywanych prac spawalniczych.
Nasze wymagania:
- wykształcenie zawodowe (preferowany profil mechaniczny),
- doświadczenie w pracy jako spawacz,
- znajomość rysunku technicznego,
- umiejętność spawania metodą MAG
- uprawnienia na metody spawania: 135,136 i 138, pozycja spawania PA, PB,
- mile widziane inne uprawnienia: pozycja spawania PF, PC.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z doświadczonymi specjalistami,
- motywacyjny system wynagradzania oraz atrakcyjny pakiet socjalny.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy:
personalny@fugo.com.pl lub dostarczenie bezpośrednio do siedziby firmy w Koninie przy ul.
Przemysłowej 85. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.
+48 665 660 409

Prosimy o dopisanie do przesłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie
przy ul. Przemysłowej 85 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FUGO
Sp. z o.o. prosimy także o dołączenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie
przy ul. Przemysłowej 85 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.” (opcjonalnie).

