
  

 

 
 
 
Firma SMW Projekt poszukuje do swojego zespołu  
osoby do prac techniczno-monterskich oraz wsparcia działu projektowego. 
 
Zadania na stanowisku: 
- realizacja prac monterskich polegających na montażu, przebudowie lub rozbudowie 
stanowisk ekspozycyjnych (połączenia, prace stolarskie, ślusarskie, itp.) 
- współpraca z projektantami oraz kadrą inżynierską w pracach koncepcyjnych 
- odbiór, transport podzespołów lub wykonanych elementów z/do zakładu 
- bieżące prace konserwatorskie na terenie zakładu 
 
Wymagania: 
- ukończone 18 lat 
- umiejętności sprawnego posługiwania się elektronarzędziami 
- samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań 
- umiejętność organizacji pracy własnej 
- uczciwość i zaangażowanie 
- umiejętność pracy w zespole 
- dyspozycyjność i gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz weekendy (w 
wyjątkowych sytuacjach) 
- gotowość do kilkudniowych wyjazdów do prac montażowych na terenie kraju - 
wyjazdy mogą obejmować weekendy 
 
Mile widziane doświadczenie w pracach stolarskich i ślusarskich oraz czynne prawo 
jazdy kat B 
 
Oferujemy: 
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stałe jak i „dorywczo” 
- możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji nietypowych, niebanalnych 
projektów 
- ciekawą pracę w ambitnym zespole 
- płacę adekwatną do umiejętności i zaangażowania 
 
Praca w lokalizacjach: Warszawa Wawer i Wiązowna. 
 
Zgłoszenia wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia proszę przesyłać na 
adres: katarzyna@smwprojekt.eu z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMW Projekt, ul. Perzowa 33B, 04-729 
Warszawa, kontakt telefon: +48 22 465 88 13. SMW Projekt przetwarza Pani/Pana dane osobowe w 
celu: 
- przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, 
- sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku 
rekrutacji. 
(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 


