
Własny zakład odlewni, 13 pras, wytwórnia matryc i narzędzi, 
produkcja  komponentów aluminiowych oraz anodownia tworzą 
przedsiębiorstwo  zbudowane  z nowoczesnych urządzeń oraz  
technologii. 
Od lat 50 XX wieku należymy do liderów wśród producentów  
profili aluminiowych w Polsce, a dzięki ciągłemu rozwojowi 
osiągnęliśmy sukces także na rynkach zagranicznych. 
Jesteśmy jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej KĘTY, która  
zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników. To dzięki ich 
zaangażowaniu i kompetencjom wzmacniamy pozycję lidera  
i tworzymy innowacyjne rozwiązania w swojej branży. 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 
 

POMIAROWCA 
W Centrum Badawczo-Rozwojowym 

 
nr referencyjny: Pomiarowiec_CBR 

 miejsce pracy: Kęty 
 
 
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU POMIAROWCA: 
 

• Wykonywaniem pomiarów: ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej budynków  
i maszyn oraz instalacji odgromowych i uziemień 

• Sprawdzaniem elektronarzędzi oraz spawarek  

• Wykonywaniem pomiarów suwnic serwisowanych przez Dział utrzymania ruchu 

• Wykonywaniem pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy 

• Wzorcowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej  

• Prowadzeniem zapisów z pomiarów w elektronicznej bazie danych 

• Administrowaniem bazą danych pomiarowych oraz generowaniem protokołów i dokumentów 
pomiarowych na bazie zebranych pomiarów 
 

 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 
 

• Wykształcenia średniego  

• Prawa jazdy kategorii B - czynnego 

• Uprawnień energetycznych G1, eksploatacyjnych do 1 kV 

• Uprawnień do obsługi suwnic 

• Dopuszczenia do prac na wysokości 

• Znajomości języka angielskiego – w stopniu podstawowym 

• Otwartości na naukę oraz poszerzanie swoich kompetencji 

• Umiejętności współpracy w grupie 

• Samodzielności, odpowiedzialności 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: 
 
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w 
Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: 
 
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego 
dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania 
niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody” 
 
 
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.  
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 


