Zatrudnimy Pracowników
OT Port Świnoujście S.A. poszukuje kandydatów na stanowiska:

❖ Operatorów Sprzętu Zmechanizowanego
❖ Operatorów Dźwignic (żurawie samojezdne i szynowe
oraz suwnice)
❖ Spawaczy
❖ Mechaników
❖ Elektryków, Elektroników
❖ Osoby bez kwalifikacji chcące podjąć pracę w Porcie
Wymagania dla kandydatów:
Ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia umożliwiający pracę na opisanych stanowiskach w tym praca
przy monitorach, praca na wysokości do i pow. 3 m., praca w porze nocnej, pełna sprawność
psychoruchowa, dyspozycyjność.
Wymagane kwalifikacje:
❖ Operator sprzętu zmechanizowanego: wymagane uprawnienia: prawo jazdy kat. B najlepiej
również C+E, uprawnienia do obsługi ładowarek, spycharek, wózków widłowych, urządzenia
do manipulacji kontenerami;
❖ Operator Dźwignic: wymagania uprawnienia do obsługi dźwignic (Transportowy Dozór
Techniczny) suwnice bramowe, żurawie szynowe, żurawie samojezdne itp.;
❖ Pracownik obsługi technicznej: Spawacz/Mechanik/Elektryk/Elektronik: wymagania
minimum wykształcenie zawodowe w kierunku mechanik, elektryk najkorzystniej elektro –
mechanik zarówno ogólne jak i kierunkowe - samochodowe, mile widziane prawo jazdy
kategorii B, uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1kW, umiejętność użytkowania i napraw, instalowanie
oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych, uprawnienia spawacza w metodzie 111,

Uwaga:
ZAINTERESOWANI KANDYDACI
Gwarantujemy,
❖ Że każda oferta pracy będzie rozpatrzone indywidualnie, będą brane umiejętności i
kwalifikacje jak i indywidualne cechy kandydatów.
❖ Zatrudnieni pracownicy zostaną objęci planem szkoleń, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i
już posiadanymi podstawowymi kwalifikacjami, będą mieli możliwość podniesienia swoich
kwalifikacji zawodowych wymaganych przy pracach portowych.
❖ Wybranym kandydatom zapewniamy warunki zatrudnienia i pracy zgodnie z przyjętymi
zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy (umowa o pracę), regulaminami funkcjonującymi w
OT Port Świnoujście S.A.
❖ Prosimy o składanie ofert pracy wraz kserokopią posiadanych uprawnień, przebytych
przeszkoleń zawodowych osobiście lub drogą elektroniczną na poniższy adres:
OT Port Świnoujście S.A.
Ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
Dział Personalny pok.14
Tel. 91 327 75 71
szkolenie@otport.swinoujscie.pl
Wybranych kandydatów poinformujemy osobiście o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapraszamy.
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