
 
 

Firma Valmont Industries Inc. jest światowym liderem w produkcji słupów i masztów 

oświetleniowych. W Polsce jest największym producentem w swojej branży. Nasze wyroby, 

produkowane w zakładzie w Siedlcach wysyłane są do wielu krajów i spełniają najwyższe 

wymagania jakościowe obowiązujące na rynkach europejskich.  

Kreślarz 
Praca w Dziale Przygotowania Produkcji  

Miejsce pracy: Siedlce 

 

Zakres obowiązków 

 Opracowywanie dokumentacji technologicznej do zleceń produkcyjnych  

 Przygotowanie rysunków złożeniowych i detalicznych  

 Opracowywanie instrukcji i specyfikacji technicznych  

 Wnioskowanie i wdrażanie zmian w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej 

Od Kandydatów oczekujemy 

 Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane mechanika i budowa maszyn  

 Obsługa programów: AutoCAD i Solid Works  

 Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego  

 Znajomość języka angielskiego  

 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży metalowej  

 

Oferujemy 

 Interesującą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę 

 Pakiet opieki medycznej, karta lekowa – zniżka na leki na receptę 

 Ubezpieczenie grupowe 

 Dofinansowanie do karty sportowej MULTISPORT 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku „Wczasy pod Gruszą”) 

 Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w trakcie trwania zatrudnienia 

 Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy 
 

 
Złóż CV i list motywacyjny na adres: 

Valmont Polska, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce 

lub 

rekrutacja@valmont.com 

Telefon kontaktowy: (25) 643 – 04 – 00 lub (25) 643 – 04 – 10 

 

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji: 10 czerwca 2019 r. 

Do aplikacji prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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)).” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

mailto:rekrutacja@valmont.com

