
 

MM Timber Windows Sp z o.o. to producentem okien i drzwi drewnianych z wieloletnim 

doświadczeniem. Dzięki niemu możemy zaoferować Państwu ekskluzywny produkt, który 

odmieni wygląd każdego wnętrza i poprawę warunków codziennego życia dla wielu ludzi.  

W codziennej pracy przyświeca nam filozofia Kaizen, która motywuje nas do doskonalenia 

każdego najmniejszego elementu naszej działalności. Możesz stać się częścią tego procesu  

i dołączyć do naszego zespołu na stanowisko pracy: 

Operator maszyn/Młodszy operator (do przyuczania zawodu) 

Od kandydatów oczekujemy: 

 min. wykształcenia zawodowego, preferowane obróbka skrawaniem  

 bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego, 

 umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów natury technicznej, 

 znajomości przygotowania oraz programowania maszyn skrawających, 

 otwartości na nowe wyzwania i wysokiej motywacji do pracy, 

Kluczowe zadania na tym stanowisku dotyczą: 

 przygotowania i uzbrojenia obrabiarek  

 prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych  

 dobór parametrów procesu technologicznego oraz nadzór nad poprawnym 

przebiegiem procesu skrawania 

 kontrolowania procesu obróbki pod kątem jakości (usuwanie wad, dokonywanie 

właściwej parametryzacji urządzeń), 

 organizacji i przeprowadzania prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń, 

 przygotowania raportów dotyczących pomiarów urządzeń, 

 ścisłej współpracy z zespołem produkcyjnym 

Oferujemy: 

 przyjazne środowisko pracy, w którym szanujemy się wzajemnie, dzielimy się wiedzą 

oraz doświadczeniem, 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę , 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia, 

 szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników  

 



 

kontakt osobisty: Niedalino 33, 76-024 Świeszyno, 

kontakt telefoniczny: 94 345 81 73 

mail: kadry@mmtimberwindows.com 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  

(w CV i/lub w liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez 

firmę MM Timber Windows sp. z o.o.z siedzibą w Niedalinie 33, 76-024 Świeszyno, (na podstawie 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, RODO).” 

Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, 

prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu:  

“Ponadto wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez lub na rzecz 

administratora danych.” 


