
 

Benarx Solutions Poland Sp. z o.o.                                      
ul. Przemysłowa 1 
84-241 Gościcino 
NIP: 5272729108, REGON: 360756851                           
 

 

Benarx Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gościcinie k/Wejherowa Firma Benarx Solutions 
projektuje, produkuje i dostarcza zaawansowane technologicznie produkty izolacyjne i instalacje 

podwodne dla międzynarodowego przemysłu naftowego i gazowego. Posiada obiekty produkcyjne w 
Polsce i Korei. Projekty z zakresu montażu izolacji termicznych realizuje na terenie całego świata.  

 

 

Blacharz warsztatowy / warsztatowiec 
Miejsce pracy: Gościcino (pow. wejherowski) 

 

 
Benarx Solutions jest spółką z kapitałem norweskim realizującą projekty dla klientów zagranicznych  

w Gościcinie koło Wejherowa. 
 
 

Wymagania: 

• Doświadczenie w oklejaniu, natryskiwaniu boxów stalowych i chartekowych  

• Doświadczenie w montażu zamków, wycinaniu otworów, nakładaniu mat 
solarnych w boxach termicznych 

• Znajomość rysunku technicznego 

• Doświadczenie w realizacji zadań na podstawie otrzymanej dokumentacji 
technicznej 

• Umiejętność obsługi maszyn typu zgrzewarka, gilotyna, giętarka 

 
 
 

Obowiązki: 

• Przygotowanie claddingu, osłon na rurociągi zgodnie z rysunkiem technicznym 

• Przetwarzanie materiałów izolacyjnych  

• Przygotowywanie boxów stalowych i chartekowych 

• Wycinanie kolan, trójników, prostych z materiałów izolacyjnych 
 
 

Oferujemy: 
 

• Rozwój poprzez udział w zaawansowanych technologicznie projektach 

• Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie 
 

 
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres mailowy: malcyb@beerenberg.com 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benarx Solutions Poland Sp. z o.o. na potrzeby 
niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano 
mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Benarx Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gościcinie (84-241), ul. Przemysłowa 1; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie; - Moje dane 
osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba 
że wcześniej wycofam swoją zgodę.” 
 


