
 

 

Danstoker Poland należy do duńskiej Grupy Danstoker -  lidera w projektowaniu  
i produkcji dla branży energetycznej na rynku europejskim (99% produktów trafia na eksport).  

Danstoker  Poland to synonim międzynarodowego środowiska pracy,  
stabilnych warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego.  

Firma poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

Mechanik-pracownik utrzymania ruchu  
miejsce pracy: Ostrowiec Św. 

Główne obowiązki: 

• nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych 
• zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji, 
• usuwanie bieżących awarii oraz wykonywanie planowanych napraw i remontów maszyn 

 i urządzeń, 
• przeprowadzanie prób ciśnieniowych,  
• rozwiazywanie problemów w sytuacjach awaryjnych, 
• zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne, 
• usprawnianie istniejących maszyn, urządzeń i stanowisk produkcyjnych, 
• wykonywanie prac konserwacyjnych i zapobiegawczych (przeglądy, konserwacje), 
• prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami. 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o kierunku mechanicznym i pokrewnym, 
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
• znajomość obróbki ręcznej metali, 
• umiejętność planowania działań i rozwiązywania problemów, 
• obsługa elektronarzędzi, 
• samodzielność, 
• mile widziane uprawnienia na konserwację urządzeń dozorowych 

 

Firma oferuje: 

• Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów  
i narzędzi 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 



• Atrakcyjny system wynagradzania adekwatny do osiąganych wyników 
• Miłą atmosferę pracy  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@danstoker.pl                     

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Danstoker Poland Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 20, 27-400 Ostrowiec Św.) dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
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