
 

 

 

 

Firma BAKO Bartnik Kowalczuk Spółka Jawna poszukuje pracowników na 

stanowisku: 

OPERATORA MASZYN STOLARSKICH / STOLARZ 

 

Jesteśmy producentem i dostawcą ekskluzywnej stolarki drewnianej z wieloletnim 

doświadczeniem na rynku europejskim oraz brytyjskim. Jeżeli chcesz pracować w zgranym 

zespole w firmie, która prężnie rozwija się na rynku, ta oferta jest dla Ciebie!  

 

Nasze wymagania: 

• Odczytywanie dokumentacji technologicznej , według której będą 

wykonywane operacje frezowania i profilowania wzdłużno-poprzecznego; 

• Obsługa: użycie odpowiedniego narzędzia zgodnego z dokumentacją 

technologiczną i ustawienie głębokości i wysokości  profilowania, utrzymując 

wysoką jakość i dokładność obrabianych detali (według zaleceń i szkolenia) ; 

• Umiejętność zastosowania odpowiedniego narzędzia do wymaganej obróbki; 

• Kontrola stanu narzędzi i umiejętność wymiany jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

• Umiejętność korzystania z narzędzi pomiarowych , takich jak: miara zwijana 

(metrówka), suwmiarka, kątownik lub kątomierz; 

• Przestrzeganie przepisów BHP podczas obsługi urządzenia; 

 

Mile widziane: 

• Doświadczenie w firmie produkcyjnej z branży budowlanej (stolarka 

drewniana) – jeżeli jednak nie posiadasz takiego doświadczenia, zapewnimy 

przeszkolenie stanowiskowe! 

 

Inne wymagania: 

• Samodzielność; 

• Komunikatywność; 

• Umiejętność pracy w zespole; 

• Chęć samodoskonalenia, inicjatywa oraz motywacja do pracy; 

 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;  

• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;  

• przyjazną atmosferę;  



• możliwość rozwoju osobistego i poszerzenia kompetencji;  

• pracę od poniedziałku do piątku w stałych godzinach;  

• dofinansowanie do dojazdów;  

• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie PZU, 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego PZU, 

• dodatki świąteczne. 

 

Prosimy o przysyłanie CV na maila: praca@bako-okna.pl lub dostarczenie osobiście 

do siedziby firmy: ul 4 Sierpnia 4C, 16-411 Szypliszki z dopiskiem: 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BAKO Bartnik 

Kowalczuk Spółka Jawna dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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).” 


