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„Szkuner” Sp. z o.o. 

poszukuje osób do pracy na stanowisku: 

Technolog w Dziale Produkcji Stoczni „Szkuner” Sp. z o.o. 
Miejsce pracy: Władysławowo 

 
Od kandydatów oczekuje się: 
 

 Wykształcenie minimum średnie techniczne.  

 Kilkuletnie doświadczenie związane z kalkulacją kosztów wykonania konstrukcji stalowych. 

 Znajomość metod i technik produkcji. 

 Znajomość języka angielskiego. 

 Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. 

 Znajomość norm odbiorowych, PN-EN 1090, Norsok. 
 

Zakres obowiązków: 
 

 Kalkulowanie i wycenianie kosztów wykonania powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych,  
wież wiatrowych i konstrukcji kadłubowych. 

 Określanie zakresu i kolejności czynności technologicznych niezbędnych do realizacji prac. 

 Określanie zakresu i kosztów niezbędnego oprzyrządowania i usług kooperacji. 

 Dzielenie konstrukcji na poszczególne etapy produkcji i kalkulacja ich pracochłonności. 

 Harmonogramowanie wykonania kalkulowanych prac. 

 Rozwijanie i opracowywanie normatywów technologicznych. 

 Bieżąca kontrola wykonywanych prac w zakresie kosztów wykonania, wprowadzanie niezbędnych korekt. 
 
Wybranym kandydatom oferujemy: 
 

 Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę. 

 Atrakcyjne wynagrodzenie. 

 Odpowiednie narzędzia do pracy 

 Możliwość rozwoju zawodowego. 

 Pracę w ciekawym i dynamicznym zespole. 
 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Stoczni proszę o składnie aplikacji na adres: 
 

„Szkuner” Sp. z o.o. 
ul. Portowa 22 

84-120 Władysławowo 
E – mail: szkuner@szkuner.pl 

 
 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. 
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