
 

 
 
Centrum Techniki Okrętowej S.A. to nieszablonowy ośrodek badawczo-projektowy z nowoczesnymi 
laboratoriami. Jesteśmy liderem usług badawczych dla różnych sektorów gospodarki (branży budowlanej, 
kolejowej, energetycznej, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a także sektora zbrojeniowego). 
 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko 
 

Tokarz – Mechanik Precyzyjny 
 

Miejsce pracy: Gdańsk ul. Szczecińska 65 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za: 
 przygotowanie materiału do obróbki; 

 wykonywanie detali metalowych, części maszyn oraz oprzyrządowania zgodnie z dokumentacją techniczną 
lub na wzór detalu przy użyciu tokarki uniwersalnej, maszyn i narzędzi warsztatowych; 

 kontrolę półproduktów oraz wykonanych detali; 

 dbałość o stan techniczny maszyn i narzędzi; 

 czystość i porządek na stanowisku pracy. 
 

Od kandydatów oczekujemy: 
 znajomości techniki obróbki skrawaniem; 

 znajomości czytania dokumentacji technologicznej i posługiwania się rysunkiem technicznym 
przedmiotów obrabianych; 

 znajomości przyrządów pomiarowych; 

 znajomości narzędzi do obróbki skrawaniem; 

 precyzji, rzetelności i sumienności. 
 

Dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - praca z obrabiarkami (frezarka uniwersalna, frezarka 
CNC); 

 wykształcenie zawodowe w zawodzie operatora obrabiarek skrawających – specjalność tokarz lub ukończony 
kurs przygotowujący do wykonywania zawodu tokarza. 
 

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;  

 atrakcyjne wynagrodzenie; 

 możliwość  rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez współpracę z doświadczonymi 
specjalistami oraz szkolenia i kursy; 

 udział w ciekawych, międzynarodowych projektach; 

 świadczenia socjalne, w tym możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, 
dofinansowania wypoczynku;   

 przyjazna atmosferę, pracę w gronie zaangażowanych ludzi z pasją. 
 
 
 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy wysłać                           
w terminie od dnia 31.05.2019 r. na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „Tokarz – Mechanik Precyzyjny”.  
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  
 

Równocześnie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne bez załączenia poniższej klauzuli nie będą 
uwzględnione w procesie rekrutacji. 
 

 W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody 
Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na 
przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia 
procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym 
odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.” 
 

Polityka Prywatności Centrum Techniki Okrętowej S.A. 

Więcej informacji na temat Centrum Techniki Okrętowej S.A. na stronie: www.cto.gda.pl 
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