
 

Stora Enso to międzynarodowy koncern przemysłu drzewnego, który dostarcza produkty, rozwiązania i usługi w zakresie produktów z drewna dla przemysłu i 

handlu na całym świecie. Naszym klientom proponujemy innowacyjne rozwiązania oparte na materiałach odnawialnych. Grupa Wood Products oferuje produkty 

i rozwiązania drewno-pochodne zarówno dla klienta indywidualnego jak i dla sektora publicznego, w tym dla firm budowlanych i handlowych. Grupa nasza 

posiada ponad dwadzieścia jednostek produkcyjnych w Europie i prowadzi działalność na rynkach europejskich, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i krajach 

Pacyfiku. 

 

Stora Enso Wood Products Sp. z.o.o. poszukuje Pracownika na stanowisko: 

Ostrzarz (z doświadczeniem) 
Miejsce pracy: Murów (zakład przetwórstwa drzewnego) 
 
Oczekiwane kompetencje: 

 Podstawowe doświadczenie w pracy z narzędziami ślusarskimi 
 Wykształcenie min. zawodowe o profilu technicznym 
 Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 
 Doświadczenie w obróbce metali lub w ostrzeniu narzędzi będą dodatkowym atutem 

 
Do Twoich obowiązków należeć będą: 

 Obsługa maszyn szlifierskich 

 Ostrzenie pił tarczowych, noży frezarskich 

 Regeneracja pił HM (prostowanie, naprężanie, wylutowanie/wlutowywanie spieków …) 

 Montaż/demontaż noży głowic strugarek i przygotowanie ich do ostrzenia 

 Przestrzeganie przepisów BHP (mile widziane uprawnienia IIS na obsługę suwnic z poziomu 0) 

 

 

Wyobrażamy sobie Ciebie jako osobę otwartą, posiadającą odpowiednie kwalifikacje w obróbce pił i narzędzi tnących, która 

pracuje precyzyjnie, niezależnie i jest zorientowana na wyznaczone cele. Twoje wynagrodzenie zależne będzie od posiadanych 

umiejętności. Zapewniamy dojazd do pracy z okolic Opole/Kluczbork/Namysłów lub częściowy zwrot kosztów, jeżeli dojeżdżasz 

własnym środkiem transportu, dodatek w postaci posiłków regeneracyjnych, jednorazowy bonus relokacyjny. 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji z dopiskiem „Ostrzarz”. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 

Dziękujemy i do zobaczenia. 

 
 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

prowadzonego przez SEWP (zgodnie z ustwą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Oosbowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".  

 

 

 


