
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna, lider usług badawczych dla rynku offshore 
i okrętowego o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, dynamicznie działająca na rynku 
krajowym i międzynarodowym, w obszarze gospodarki morskiej i lądowej, badań 
środowiskowych, świadcząca usługi projektowe, prowadząca badania naukowe i prace 
rozwojowe, 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

TOKARZ – MECHANIK PRECYZYJNY 
Miejsce pracy: Gdańsk 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie w szczególności: 
• obsługa maszyn i urządzeń warsztatowych tj. tokarka; 
• wykonywanie detali, części maszyn oraz oprzyrządowania zgodnie z dokumentacją techniczną 

lub na wzór detalu; 
• przygotowanie materiału do obróbki; 
• dbałość o stan techniczny maszyn i narzędzi; 
• kontrola półproduktów; 
• kontrola wykonanych detali; 
• dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy. 

Od kandydatów wymagamy: 
• znajomość techniki obróbki skrawaniem; 
• znajomość rysunku technicznego; 
• znajomość przyrządów pomiarowych; 
• znajomość narzędzi do obróbki skrawaniem; 
• wykształcenie zawodowe o profilu obróbki skrawaniem – tokarz; 
• umiejętność pracy w zespole; 
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, z obrabiarkami (frezarka 

uniwersalna, frezarka CNC). 

Zatrudnionym oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy; 
• pakiet medyczny obsługiwany przez Lux-Med., premię w trybie kwartalnym, szkolenia i kursy w 

oparciu o coroczną diagnozę potrzeb szkoleniowych; 
• dofinansowanie wakacji letnich i zimowych z funduszu socjalnego; 
• benefit MultiSport; 
• pracę w zespole nastawionym na współpracę i rozwój; 
• możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez współpracę  
• z doświadczonymi specjalistami; 
• udział w ciekawych, międzynarodowych projektach; 
• interesującą pracę dającą możliwość rozwoju zawodowego i przyjazną atmosferę. 

Podania w języku polskim zawierające CV prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia, tj. od 13/07/2018 na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „Tokarz-Mechanik precyzyjny”. 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

W CV 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.” 
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