
 

 

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. 

Mając na uwadze dalszy rozwój firmy w Polsce poszukujemy osób na stanowisko: 

 

 

 

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. 
Mając na uwadze dalszy rozwój firmy w Polsce poszukujemy osób na stanowisko: 

Asystent Projektanta, Drafter 
Praca w Dziale Projektowania i Konstrukcji   

Miejsce pracy: Siedlce 

Zakres obowiązków 

 Przygotowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych detali 

Od Kandydatów oczekujemy 

 Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane mechanika i budowa maszyn 
 Bardzo dobra obsługa programów: Solid Works i AutoCAD 
 Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego 
 Min. rok doświadczenie na podobnym stanowisku w branży metalowej 
 Podstawowa wiedza z zakresu wykonywani konstrukcji stalowych 

Oferujemy:  
Interesującą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 

Stwarzamy możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju firmy w oparciu o długoletnie doświadczenie całej korporacji. 

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: 30 maja 2014 r. 

wraz z formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych dz. U. nr 133 poz.883)".. Uprzejmie informujemy, że 

skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Pracownik Działu Księgowości 
Miejsce pracy: Siedlce 

 

Zakres obowiązków 

 Bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur zakupowych 

 Wprowadzanie danych do systemu księgowego 

 Pomoc w czynnościach związanych z zamknięciem systemu księgowego 

 Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami 

 Pomoc w czynnościach związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych 

 Ścisła współpraca z innymi działami firmy 

Wymagania 

 Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe zarządzanie i marketing, ekonomia 

 Mile widzianeaznajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości 

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo 

 Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności 

 Sumienności w wykonywaniu swoich obowiązków 

 Zaangażowania i dobrej pracy w zespole 

 Umiejętności budowania pozytywnych relacji 

Oferujemy 

 Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 Pełen etat, umowę o pracę na zastępstwo około 1 rok 
 

 

Wyślij CV i list motywacyjny na adres: 

rekrutacja@valmont.com 
 

 

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji 31 grudnia 2018 r. 

wraz z formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Valmont Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

stanowisko Pracownika Działu Księgowości”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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