
 

Jeżeli chciałbyś wesprzeć nas w  tym ciekawym i wymagającym przedsięwzięciu, przekonaj nas, że jesteś właściwą osobą na to  stanowisko. Z chęcią przyjmiemy Twoje CV, 
oraz list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim (mile widziana wersja w j. niemieckim), w formie elektronicznej lub za pomocą formularza kontaktowego z dopiskiem 
stanowiska na jakie jest wysyłana aplikacja. W przypadku pytań prosimy o kontakt: telefoniczny: +48 91 813 64 64, bądź mailowy: HR@st3-offshore.com 

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dołączenie 
następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). 

ST³ Offshore  
 
to szczeciński, innowacyjny dostawca stalowych 
fundamentów na potrzeby rozwijającej się morskiej 
energetyki wiatrowej.  
 
Nasza fabryka jest jedną z najnowocześniejszych  
w Europie. Wykorzystujemy najnowsze technologie 
produkcji seryjnej. Wyróżnia nas własny dział 
inżynierii i projektowania, wysoki poziom 
automatyzacji i unikalne technologie spawalnicze.  
 
Zapewniamy najwyższe standardy jakości  
i bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
ST³ Offshore sp. z o.o. 
Ul. Brdowska 5 
PL 71-700 Szczecin 
  
T: +48 91 813 6464 
F: +48 91 813 6465 
www.st3-offshore.com 
HR@st3-offshore.com 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
 

WYMAGANE KWALIFIKACJE 

OFERUJEMY 

SPAWACZ 138/136 (K/M) 

Osoba odpowiedzialna za ciągłość produkcji w zakresie spawania metodą: 138/136 (mile widziane certyfikaty DNV). 

• Spawanie grubościennych rurowych konstrukcji 
stalowych. 

• Wykonywanie zadań zgodnie z dokumentacją 
rysunkową, instrukcjami technologicznymi oraz 
obowiązującymi procedurami. 
 

 

• Doświadczenie w spawaniu w/w metodą w branży Offshore, 
w szczególności w spawaniu grubościennych rur i połączeń 
rozgałęzionych.  

• Aktualne  uprawnienia spawalnicze: 138/136, np. ISO 9606-
1 138/136 T BW FM3 M/P s4/12 D139,7 H-L045 ss nb (with 
additional fillet welds performed). 

• Umiejętność żłobienia elektropowietrznego oraz obsługi 
palnika  acetylenowego- tlenowego.  

• Znajomość rysunku technicznego. 
• Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy. 
 

• Pracę w międzynarodowej firmie. 
• Stabilne warunki pracy. 
• Możliwość rozwoju zawodowego. 
• Szeroki pakiet socjalny ( w tym prywatna opieka medyczna). 
• Niezbędne narzędzia pracy. 


