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Monter konstrukcji aluminiowych 
Nasza spółka działa nieprzerwanie na rynku polskim od 1999 roku w zakresie 

doświetlenia oraz grawitacyjnego oddymiania i wentylacji obiektów. Od roku 2010 

spółka funkcjonuje pod nazwą WARLUX Sp. z o.o.. W tym czasie spółka WARLUX 

wyspecjalizowała się w dostawach i montażu klap oddymiających, świetlików 

dachowych, pasm świetlnych, systemów sterowania oddymianiem.  

www.warlux.pl 

Zakres obowiązków 

• Montaż świetlików dachowych, pasm świetlnych, klap oddymiających na obiektach 

budowlanych 

• Transport urządzeń z magazynu na budowę 

• Prace warsztatowe m.in. montowanie elementów i podzespołów oraz urządzeń 

• Prace magazynowe m.in. przygotowywanie towarów do transportu 

Wymagania 

• Doświadczenie w pracach manualnych/warsztatowych 

• Zdolność do pracy na wysokości 

• Umiejętność obsługi elektronarzędzi 

• Prawo jazdy kat. B   

• Dostępność na cały etat 

• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski 

• Język polski na poziomie komunikatywnym 

• Umiejętność pracy zespołowej 

• Odpowiedzialność i solidność 

• Wysoka kultura osobista, komunikatywność i orientacja na klienta 

Mile widziane 

• Doświadczenie przy montażu podobnych urządzeń i podzespołów (np. okien), 

• Doświadczenie w pracach dekarskich 

• Znajomość branży ppoż., w szczególności urządzeń do grawitacyjnego oddymiania 

budynków 

• Uprawnienia SEP (eksploatacja do 1 kV) 

Warunki zatrudnienia 

• Umowa o pracę na pełen etat 

• 3 m-ce okres próbny, następnie umowa na czas nieokreślony 

• Możliwość pracy od zaraz 

• Siedziba firmy: Leszno, koło Błonia (woj. mazowieckie, 30 km od Warszawy) 

• Szkolenia z zakresu montażu konstrukcji aluminiowych 

• Praca w 2-3 osobowym zespole 

• Wypłata diet na czas delegacji 

• Zapewniamy narzędzia niezbędne do pracy oraz odzież roboczą 

http://www.warlux.pl/
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• Zapewniamy finansowanie szkolenia BHP i okresowych badań lekarskich 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: info@warlux.pl, po 

pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna.  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 

Warlux Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”  

Informujemy, że Administratorem danych jest Warlux Sp. z o. o. (Leszno, ul. Błońska 36, 05-

084). Dane zbieramy dla potrzeby rekrutacji i mają Państwo prawo dostępu do nich oraz ich 

poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, dodatkowych danych 

jest dobrowolne. 
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