
Firma IGLOO jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów  urządzeń chłodniczych 

w Europie. 

Dzięki innowacyjnym produktom oraz nowoczesnej stylistyce, nieustannie  ulepszamy markę 

produktu, która zyskała uznanie w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Naszą wysoką 

pozycję zawdzięczamy doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

OPERATOR LASERA/POMOCNIK OPERATORA LASERA  

Miejsce pracy: Stary Wiśnicz / k. Bochni 

Zakres obowiązków : 
• Obsługa wykrawarek laserowych  (uruchamianie programów do cięcia arkuszy i odpadów blachy celem 

produkcji detali metalowych na wykrawarkach laserowych tj. Amada, Trumpf, Salvagnini) 

• Znakowanie detali etykietami oraz kompletowanie zgodnie z procedurą 

• Realizacja planów produkcyjnych 

• Kontrola jakości wykonanych elementów 

• Kontrola procesu cięcia oraz dostosowywanie odpowiednich parametrów 

• Dbałość o poprawne funkcjonowanie maszyny 

• Kompletacja i opisywanie gotowych elementów 

• Utrzymywanie w należnym stanie technicznym wszystkich narzędzi oraz części wycinarek laserowych 
 

Wymagania: 
• Gotowość do obsługi wielu stanowisk w szerokim parku maszynowym 
• Mile widziane uprawnienia zezwalające na obsługę wózka widłowego 

• Umiejętność czytania rysunku technicznego 

• Umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych 

• Umiejętność dobierania odpowiednich narzędzi i materiałów  

• Kontrolowanie pracy maszyn i jakości wykonywanych detali 

• Ocenianie efektów pracy i dokonywanie wewnrualnych poprawek  

• Dbanie o odpowiedni stan techniczny  

• Wykonywanie prac konserwacyjnych z wykorzystaniem kart AM oraz zgłaszanie awarii w systemie 

QRmaint 

• Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 

• Gotowość do pracy w systemie zmianowym  

• Przyjmiemy również do przyuczenia  

Oferujemy: 
• Umowę o pracę - pełny etat  

• Stabilne warunki zatrudnienia  

• Prywatne świadczenia medyczne 

• Ubezpieczenie grupowe 

• Telefon  

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@igloo.pl 

Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IGLOO oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji 
(RODO)”. 

Stary Wiśnicz 289 
32-720 Nowy Wiśnicz 
Polska 

tel.: +48 14/ 662 19 10 
email: 
info@igloo.pl 
www.igloo.pl 

  

  
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 
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