
Obecnie poszukujemy osób 
na poniższe stanowiska 
i zachęcamy do podjęcia 
pracy w naszym zakładzie:

Spawacz konstrukcji 
stalowych
• uprawnienia spawalnicze 135 do 
spawania metodą MIG/MAG
• doświadczenie w spawaniu blach 
grubych gat: S355, S420, S690

Ślusarz – monter konstrukcji 
stalowych
• znajomość rysunku technicznego
• podstawowe spawanie 
(sczepianie)

Tokarz, wytaczarz
• doświadczenie w pracy na 
tokarkach, wytaczarkach 
konwencjonalnych

Operator obrabiarek CNC
• wiedza praktyczna w obsłudze 
obrabiarek CNC

Mechanik hydrauliki siłowej
• znajomość podstaw hydrauliki 
siłowej, napędów i sterowań 
hydraulicznych
• wiedza praktyczna w zakresie 
napraw i remontów elementów 
hydrauliki siłowej

Mechanik utrzymania ruchu
• ogólna wiedza z zakresu 
mechaniki maszyn i urządzeń 
przemysłowych
• znajomość pracy i budowy 
obrabiarek do metalu, suwnic, 
żurawików itp.
Aplikacje przyjmujemy na: 
hydrotech@hydrotech.com.pl

 
Spółka akcyjna 
HYDROTECH została 
powołana w 1990 roku 
w wyniku przemian 
restrukturyzacyj-
nych w kopalni węgla 
kamiennego Janko-
wice. Od roku 2005 
funkcjonuje w obiek-
cie przemysłowym w 
Rybniku-Kłokocinie.

 Jak mówi Grzegorz Jan-
kowski – prezes zarządu fir-
my Hydrotech S.A. - przez 
okres blisko 30 już lat swo-
jego istnienia, firma budo-
wała swoją pozycję w branży 
maszyn górniczych, będąc 
solidnym partnerem dla kra-
jowych kopalń i zakładów 
górniczych węgla kamienne-
go oraz rud miedzi.
 Blisko 200 osobowy zespół 
naszych pracowników od 
wielu lat jest silnym atutem, 
aktywnie przyczyniającym 
się do umacniania konku-

rencyjności firmy na trudnym 
rynku – podkreśla prezes.
Obecnie, w związku z proce-
sem dynamicznej moderni-
zacji kopalń i zwiększonemu 
zapotrzebowaniu na nowo-
czesny sprzęt i maszyny, na-
sza firma chętnie zatrudni 
dodatkowych pracowników. 
 Pośród poszukiwanych 
kandydatów znajdują się spe-
cjalności związane z monta-
żem i spawaniem konstrukcji 
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Chętnie zatrud-
nimy zmoty-
wowanych, 
otwartych ludzi 
zainteresowa-
nych rozwojem 
zawodowym i 
pracą w stabil-
nej organizacji”
– zapewnia pan 
prezes.

stalowych blach grubych, ob-
róbką skrawaniem na obra-
biarkach konwencjonalnych i 
CNC, a także ogólno-mecha-
niczne.

SOLIDNY PARTNER,
STABILNE ZATRUDNIENIE


