
 
 
 
GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz 

użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas, że nie wystarczy być – należy przede 

wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

Poszukujemy kompetentnej osoby na stanowisko: 

Mistrz ds. Mechanicznych 
Miejsce pracy: Jasło 

Zakres obowiązków: 
• Organizowanie, koordynacja i nadzór nad prawidłową działalnością Warsztatu Mechanicznego 
• Kierowanie podległymi pracownikami przy usuwaniu awarii urządzeń oraz przy prowadzeniu 

prac remontowych i konserwacyjnych 
• Nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi maszyn, urządzeń i instalacji 
• Zamawianie części zamiennych, materiałów i urządzeń 
• Nadzór nad terminowym prowadzeniem legalizacji zaworów bezpieczeństwa 
• Nadzór nad terminowością analiz laboratoryjnych, ścieków przemysłowych, prowadzenie 

ewidencji sprawdzania urządzeń odpylających 
• Uczestnictwo w odbiorach i rozruchach nowych urządzeń oraz rozruchach poremontowych.  
• Nadzór nad prawidłowym i racjonalnym wykorzystaniem czynników energetycznych 
• Ustalanie zakresu zleceń dla firm zewnętrznych (z branży mechanicznej) i dbanie o ich 

prawidłową realizację 
• Nadzór na przygotowaniem maszyn i urządzeń oraz ich kontrola w trakcie produkcji 
• Realizacja zadań wynikających z wymagań systemów zarządzania 

Wymagane kwalifikacje: 
• Wykształcenie wyższe techniczne 
• Uprawnienia SEP 
• Prawo jazdy kat. B 
• Dobra znajomość języka angielskiego 
• Znajomość obsługi Pakietu MS Office 
• Znajomość obsługi programów typu CAD 
• Umiejętność opracowywania i posługiwania się dokumentacją techniczną 
• Bardzo dobra organizacja pracy 
• Znajomość zasad Lean Manufacturing, WCM – mile widziana 

Oferujemy: 
• Możliwość rozwoju zawodowego 
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
• Benefity takie jak: możliwość skorzystania z świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowe na 

życie, paczki mikołajowe dla dzieci itp. 



Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie /w tytule wiadomości 
proszę wpisać: Mistrz ds. Mechanicznych/ na adres e-mail: bkozak@gamrat.com.pl 
  
 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest GAMRAT S.A. z siedzibą w Jaśle 
przy ul. Adama Mickiewicza 108. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych 
osobowych jest dostępna pod adresem: https://gamrat.pl/kariera/ oraz w siedzibie 
Administratora. 
 
Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu 
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa 
dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej zgody 
uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji).  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych                        
w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się                               
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 
skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę 
Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji). 
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