
 

 

 

 
Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług obróbki powierzchniowej w zakresie ochrony antykorozyjnej i aspektu 

wizualnego detali wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych. Posiadamy nowoczesne linie lakiernicze i galwaniczne o 
wysokiej wydajności i wysokich parametrach powłoki. Obecnie jesteśmy liderem europejskim w branży powłok 

ochronnych dla motoryzacji. 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

LAKIERNIK 
Miejsce pracy: Bielsko-Biała (woj. śląskie) 

OPIS STANOWISKA: 
   malowanie detali zgodnie z technologią procesu, 
   obsługa kabiny lakierniczej, 
   obsługa czyszczenie, konserwację urządzeń do lakierowania (pistolety, węże itp.). 

WYMAGANIA: 
 wykształcenie zawodowe; 
 praktyczna znajomość obsługi sprzętu lakierniczego, obsługa aplikacji automatycznej; 
 dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym; 
 umiejętność pracy w zespole; 
 zaangażowanie; 
 dobra organizacja pracy; 
 zdyscyplinowanie. 

FIRMA OFERUJE: 
 atrakcyjny pakiet wynagrodzenia wraz z premią, dodatkami i nagrodami oraz bogatymi świadczeniami z 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 zatrudnienie bezpośrednio przez Electropoli Poland! 
 zorganizowane przewozy dla pracowników spoza Bielska-Białej oraz bezpłatne przejazdy liniami MZK nr 19 i 

29, 
 możliwość rozwoju zawodowego – system szkoleń, ścieżka rozwoju w wewnętrznej strukturze firmy, kursy 

specjalistyczne i podnoszące kwalifikacje 
 pakiet kultura – konkursy dla pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie do biletów do teatru, kina oraz 

wycieczek turystycznych dla pracowników i ich rodzin 
 pakiet zdrowie – dofinansowane przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotne (prywatna służba zdrowia) dla 

pracowników i ich rodzin 
 pakiet sport – dofinansowane przez pracodawcę karnety sportowe (baseny, siłownie) oraz aktywności 

sportowe pracowników (piłka nożna, bieganie, triatlon) 
 stołówka pracownicza oferująca śniadania i obiady w atrakcyjnych cenach, 
 możliwość rozwojowej i satysfakcjonującej pracy w dobrej atmosferze, w międzynarodowej firmie o 

ugruntowanej pozycji w branży Automotive 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@electropoli.pl podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska: lakiernik 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.” 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 


