
 

 
OFERTA PRACY NA STANOWISKO: 

Technolog 
 

Podstawą każdej firmy jest człowiek. 
Natomiast kluczem do jej sukcesu jest dopasowanie tego  człowieka do specyfiki firmy i zadań 
na stanowisku pracy. 
Obie te zasady są w naszej firmie najważniejszymi wartościami. 
Wiemy dokładnie, kto do nas pasuje i jakie cechy musi posiadać, aby odnieść sukces. 
Lata doświadczeń przy rekrutacji pracowników pozwoliły nam wypracować jasno określone 
oczekiwania i warunki pracy. 
Dzięki temu wiemy, że szukamy osoby, która z pełnym przekonaniem mógłby o sobie 
powiedzieć: 

• Jestem bardzo dobrze zorganizowaną i punktualną osobą; 
• Uczciwość i szczerość to wartości, którymi kieruję się w życiu; 
• Potrafię efektywnie organizować pracę własną oraz wykonywać zadania pod presją 

czasu; 
• Jestem osobą samodzielną, dociekliwą, skrupulatną i zawsze poszukującą 

optymalnego rozwiązania sytuacji; 
• Mam wysoki poziom akceptacji i zrozumienia dla procedur i przepisów pracy oraz 

potrafię pracować zgodnie z nimi; 
• Problemy pojawiające się na mojej drodze nie są przeszkodą, a jeśli potrzebuje 

wsparcia to umiem o nie poprosić i przychodzę z trzema propozycjami rozwiązania; 
• Rozumiem, że stres jest nieodłącznym elementem każdej pracy, ale znam techniki 

radzenia sobie ze nim i potrafię z nich korzystać; 
• Nie mam problemów ze słuchaniem poleceń przełożonych i ich wykonywaniem; 
• Umiem i lubię pracować w zespole oraz budować pozytywne relacje z innymi 

pracownikami; 
• Jestem osobą otwarta i komunikatywną; 
• Mam wysoką potrzebę rozwoju i samodoskonalenia; 
• Najgorsze co mogłoby mnie spotkać w pracy to nuda i stagnacja; 

 
Jeśli powyższe stwierdzenia dotyczą właśnie Ciebie, poszukujesz stanowiska, które 
pozwoliłoby Ci  rozwinąć osobisty potencjał i nabyć cennych umiejętności zawodowych  
a także chciałbyś pracować w firmie godnej zaufania, gwarantującej uczciwe i przejrzyste 
warunki pracy oraz stabilność zatrudniania to najprawdopodobniej JESTEŚ OSOBĄ, 
KTÓREJ SZUKAMY! 



Firma BAKO Bartnik Kowalczuk Sp.J. to producent najwyższej jakości stolarki okiennej  
i drzwiowej – specjalizujemy się w produkcji profili na rynek brytyjski – każde zamówienie 
jest wyjątkowe i wykonywane wg indywidualnego projektu.  

Produkty naszej firmy to efekt współpracy, ogromnego wysiłku i starań wszystkich 
pracowników naszej firmy. 
Stawiamy na JAKOŚĆ – zarówno produktów i usług jak i w relacjach między pracownikami. 

Dlatego tak dużą uwagę przykładamy do tego, aby osoba którą chcemy zatrudnić wpasowywała 

się standardy i wartości naszej firmy. 

 
Za co będziesz odpowiadać: 

• Bieżące opracowywanie zleceń produkcyjnych, wraz z przygotowaniem odpowiedniej 
dokumentacji technicznej, 

• Analiza możliwości wykonania nietypowych konstrukcji, 
• Bieżące generowanie spisu materiałów potrzebnych do wykonania zleceń, 
• Przygotowanie programów obróbczych oraz weryfikacja ich poprawności 
• Nadzór technologiczny nad procesem produkcji 
• Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii 
• Doskonalenie procesów produkcji w celu zwiększenia efektywności i wydajności 
• Nadzór nad dokumentacją technologiczną  
• Ścisła współpraca z innymi działami : Dział handlowy, dział produkcji i  dział 

zaopatrzenia 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Dobrej znajomości języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1 

(średniozaawansowany); 
• Znajomości rysunku technicznego; 

• Umiejętności w pracy w programach CAD - pracujemy na programie DraftSight; 

• Znajomość baz danych typu Access / SQL będzie dodatkowym atutem; 

• Zdolności analitycznego myślenia i szukania rozwiązań problemów; 

• Dojrzałości emocjonalnej, 

• Komunikatywności oraz umiejętności pracy w grupie;  

• Sumienności, dokładności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 

• Umiejętności efektywnego organizowania własnej pracy oraz zarządzania czasem; 
 
 
 
 
Oferujemy: 

• Pracę, z której będziesz autentycznie dumny, w firmie, w której liczą się ludzie, 
• Wyjątkową atmosferę i młody, pełny zaangażowania zespół, w którym każdy 

pracownik jest ważny i doceniany, 
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę -  na początek na 3 - miesięczny okres 

próbny, potem umowa na czas określony; 



• Przejrzysty system wynagradzania: 
- 3 miesięczny okres próbny: 6000 zł brutto (podstawowe wynagrodzenie wraz z 
dofinansowaniem dojazdów) 
- 3-12 miesięcy: 6500 - 7500 zł brutto (podstawowe wynagrodzenie wraz z 
dofinansowaniem dojazdów) 
- powyżej 12 miesięcy możliwe dodatkowe premie ustalane indywidualnie w 
zależności od doświadczenia 

• Jawna i ściśle określona ścieżka awansu zawodowego; 

• Realne możliwości rozwoju osobistego i poszerzenia kompetencji - dostęp do szkoleń 
wewnętrznych w firmie, regularna praca z ekspertami w dziedzinie coachingu, 

• Pakiet wewnętrznych, profesjonalnych szkoleń wdrożeniowych; 

• Stałe dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub  
7:00-15:00 

• Prywatne ubezpieczenie medyczne PZU oraz dofinansowanie do wybranego pakietu, 

• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie PZU, 

• Dodatki świąteczne; 
 
Jeśli już wiesz, że to właśnie Ciebie szukamy, wyślij nam swoje CV wraz z listem 
motywacyjnym na adres mailowy: biuro@bako-okna.pl lub dostarcz osobiście do siedziby 
firmy: ul 4 Sierpnia 4C, 16-411 Szypliszki 
 
NIEKOMPLETNE APLIKACJE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE 
REKRUTACJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 


