
 

 

AK Construction to firma o europejskim zasięgu działania, która 
traktuje pracowników uczciwie i z szacunkiem. Odprowadzamy pełne 
składki, zapewniamy możliwość dodatkowego ubezpieczenia.  

Ze względu na intensywny rozwój, zapraszamy kandydatów do wzięcia 
udziału w naborze na stanowisko - Spawalnik 

Zadania: 

 Całokształt działań związanych z kontrolą i nadzorem jakości procesu produkcyjnego, 
 Kontakt z klientem, uzgodnienia wymagań jakościowych, nadzór nad 

niezgodnościami wewnętrznymi  
 Tworzenie dokumentacji jakościowej, planów kontroli, instrukcji 
 Przygotowywanie technologii i dokumentacji spawalniczej WPQR_WPS, Plany 

Spawania 
 Rozwiązywanie problemów technologicznych i jakościowych w związku z 

realizowanymi procesami produkcyjnymi (w tym spawania), analiza przyczyn 
źródłowych. 

 Bieżąca analiza stanu technologii oraz technik spawalniczych wraz z oceną ich 
prawidłowości, kontrola VT, nadzór nad spawaczami. 

 Współpraca z zewnętrznymi jednostkami nadzoru spawalniczego i firmami 
szkoleniowymi. 

 Szkolenia pracowników w zakresie technologii produkcji, przestrzegania zasad pracy 
i parametrów procesów, prawidłowości obsługi maszyn, urządzeń i instalacji oraz 
przestrzegania BHP. 

 Kwalifikowanie nowych produktów, maszyn i urządzeń. 
 Monitorowanie i analizowanie wskaźników produkcyjnych, analiza kosztów i strat. 
 Analiza ograniczeń, poszukiwanie usprawnień, zwiększenie produktywności (OEE, 

wąskie gardła, audyty stanowiskowe). 

Czego oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego – preferowane: Zarządzanie Jakością i/lub Inżynieria 
Spawalnictwa 

 Podstaw projektowania w środowisku CAD 
 Znajomości procesów spawalniczych oraz innych związanych z obróbką 

komponentów metalowych: gięcie, szlifowanie, frezowanie, wypalanie 
 Znajomości dokumentacji spawalniczej WPQR_WPS oraz znajomość europejskich 

norm materiałowych, spawalniczych i ciśnieniowych, 
 Mile widziany certyfikat NDT VT 2 oraz IWE 
 Znajomości wymagań ISO 9001, EN3834 oraz EN 1090  
 Języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (techniczny) 
 Otwartości na pracę zespołową, dobrej organizacji czasu pracy i  

Co oferujemy: 

 Zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowanie 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 Atrakcyjne wynagrodzenie + premia 
 Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy  
 Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji 

 



 

 

CV prosimy kierować adres e-mail: biuro@akconstruction.pl 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji w AK 
Construction Sp. z o .o (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 


