ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: podstawowe
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w zawodzie
3. Umiejętności – uprawnienia: znajomość rysunku technicznego, uprawnienia
szczepiacza przepalacza, spawanie metodą 111 otuloną, mile widziane
uprawnienia poddźwigowego, predyspozycje fizyczne związane z
koniecznością prac na wysokości i w pomieszczeniach zamkniętych.
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: monter kadłubów na
jednostkach pływających, praca na warsztacie

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
ŚLUSARZ OKRĘTOWY
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe: znajomość prac remontowo ślusarskich
3. Umiejętności – uprawnienia: umiejętność posługiwania się narzędziami
ślusarskimi, ręcznymi i elektrycznymi, mile widziane uprawnienia do
obsługi palnika tlen-acetylen, uprawnienia spawalnicze, obsługa wózka
widłowego.
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: praca z wykorzystaniem
ręcznych narzędzi. Obsługa narzędzi o napędzie elektrycznym i
pneumatycznym. Demontaż, montaż oraz remont mechanizmów
pokładowych i innego wyposażenia statków. Wykonywanie prac
obciążeniowych, transportowych i porządkowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
SPAWACZ OKRĘTOWY
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata praktyki w zawodzie
3. Umiejętności – uprawnienia: uprawnienia do spawania metodą 111,135,136.
Mile widziane: uprawnienia do spawania metodą 121, 137, 141,miejętność
żłobienia elektrodami węglowymi, uprawnienia poddźwigowego.
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: prace spawalnicze na

jednostkach remontowanych, praca na warsztacie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
MONTER RUROCIĄGÓW OKRĘTOWYCH
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata praktyki w zawodzie
3. Umiejętności – uprawnienia: uprawnienia szczepiacza- przepalacza, spawanie
elektrodą otuloną.
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: monter rurociągów

na

jednostkach remontowanych, praca na warsztacie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: minimum średnie techniczne (remonty maszyn lub silników
spalinowych)
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata na stanowisku mechanika
3. Umiejętności – uprawnienia: mile widziane uprawnienia przepalacza
gazowego, hakowego, obsługi suwnic.
4. Ogólny

zakres obowiązków na w/w stanowisku: remont silników
spalinowych, pomp, chłodnic, kompresorów, układów wałów śrubowych,
układów sterowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
ELAKTRYK
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w zawodzie
3. Umiejętności – uprawnienia:
uprawnienia SEP (do zajmowania się
eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku dozoru „E” i „D”
powyżej 1 KV)
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: obsługa trafostacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
MECHANIK REMONTOWY
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe o kierunku mechanicznym
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w zawodzie mechanika
3. Umiejętności – uprawnienia:
uprawnienia SEP (do zajmowania się
eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji-urządzenia
grypy 2 oraz grupy 1,uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń transportu
bliskiego.
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: praca na warsztacie

remontowo- naprawczym maszyn i urządzeń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
KIEROWNIK PROJEKTU
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: wyższe- preferowane techniczne
2. Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy na
stanowisku handlowym lub kierownika projektu
3. Umiejętności – uprawnienia: znajomość branży remontowej(projektowej i
pokrewnej), umiejętność analitycznego i technicznego myślenia oraz
efektywnego rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji,
operatywność i skuteczność w działaniu.
4. Ogólny

zakres obowiązków na w/w stanowisku: pozyskiwanie i
utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi Klientami, opracowanie ofert
handlowych, nadzór nad procesami remontu statku, prowadzenie negocjacji
oraz rozliczanie z Klientem prowadzonych projektów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33
KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

ZAPOTRZEBOWANIE NA REKRUTACJĘ
TECHNOLOG
Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów na w/w stanowisko:
1. Wykształcenie: minimum zawodowe techniczne, preferowane średnie
techniczne
2. Doświadczenie zawodowe: 3 lata w branży okrętowej (prace kadłubowoślusarskie, siłownie okrętowe)
3. Umiejętności – uprawnienia: znajomość obsługi komputera, umiejętność
czytania rysunku technicznego, znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
4. Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku: obsługa statków i projektów

w zakresie prac technologicznych z naprawami oraz obróbką mechaniczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V. na adres: czeslawa.lukaszek@msrgryfia.pl
Kontakt telefoniczny: 091 3216241(do 49) wew.113-kadry

Na C.V. prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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