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Instytut Mechaniki Sp. z o. o.   

Instytut Mechaniki Sp. z o.o. (wchodzący w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów stalowych 
dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby firmy znajdują swoje zastosowanie w pociągach, tramwajach i 

autobusach użytkowanych na całym świecie.  

 Instytut Mechaniki jest zlokalizowany w Jelcz-Laskowicach i zatrudnia około 800 pracowników. 

Operator wózka widłowego 

Miejsce pracy: Jelcz-Laskowice  
Region: dolnośląskie  

Opis stanowiska:   

Operator wykonuje codzienną obsługę wózka, dokonuje oględzin zewnętrznych zgodnie z załączoną  instrukcją. 
Wykonuje prace załadunkowe i wyładunkowe na terenie zakładu. Pobiera, sprawdza i przekazuje towary 
odbiorcy oraz prowadzi dokumentację przewozową. Zabezpiecza przewożony towar przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem. Znakuje składowane materiały i towary. Informuje przełożonych o zaistniałych 
nieprawidłowościach oraz wykonuje inne zadania pokrewne, zlecone przez przełożonego wynikające z 
charakteru wykonywanej pracy. 

Wymagania:    

Niezbędna znajomość rysunku technicznego. 
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej - przewodników technologicznych. 
Wskazane umiejętności manualne. 
Minimalne doświadczenie w pracy magazynowej. 
Uprawnienia na wózki widłowe i suwnice II s. 

Oferujemy:    

Oferujemy pracę w renomowanej firmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tylko i wyłącznie 
bezpośrednio w firmie, wysokie wynagrodzenie zgodne z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniami. 
Warunkiem przyjęcia jest pozytywna ocena z znajomości podstawowej wiedzy niezbędnej na stanowisku. 
Możliwość szkolenia i awansu zawodowego.    

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@im.pl. 

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 IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01 zgodnie z rozporządzeniem 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że Administratorem danych jest  IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01. Dane zbierane są dla potrzeb 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.” 


