
PRACUJ Z NAMI!
Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji maszyn mających zastosowanie przede wszystkim w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym i  chemicznym. Od początku istnienia firmy który sięga roku 2006 specjalizujemy się 
w projektowaniu maszyn, linii technologicznych a także w sporządzaniu dokumentacji technicznej. Dzięki doświadczeniu, 
znajomości najnowszych rozwiązań branżowych oraz doświadczonym konstruktorom jesteśmy w stanie zaprojektować 
i wykonać indywidualne często nietypowe urządzenia. 

oferta pracy: 

SPAWACZ
Miejsce pracy: Prawików (gmina Wołów)

Co oferujemy:
 y Stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjne 

wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 y Premie/paczki świąteczne
 y Uprawnienia UDT, TÜV 
 y Nowoczesny i rozbudowany park maszynowy
 y Pakiet benefitów, w tym ubezpieczenie grupowe

Czego oczekujemy:
 y Doświadczenia w spawaniu stali metodą TIG lub 

MIG/MAG
 y Wykształcenia zawodowego kierunkowego
 y Dobrej znajomości rysunku technicznego
 y Umiejętności pracy w zespole

Mile widziane:
 y Uprawnienia do obsługi suwnic, wózków 

widłowych oraz podnośników
 y Uprawnienia spawalnicze

oferta pracy: 

ŚLUSARZ
Miejsce pracy: Prawików (gmina Wołów)

Co oferujemy:
 y Stabilne warunki zatrudnienia oraz 

atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu 
o umowę o pracę

 y Premie/paczki świąteczne
 y Uprawnienia 
 y Nowoczesny i rozbudowany park 

maszynowy
 y Pakiet benefitów, w tym ubezpieczenie 

grupowe

Czego oczekujemy:
 y Wykształcenia zawodowego kierunkowego
 y Dobrej znajomości rysunku technicznego
 y Umiejętności pracy w zespole

Mile widziane:
 y Uprawnienia do obsługi suwnic, wózków 

widłowych oraz podnośników

oferta pracy: 

PROGRAMISTA/
OPERATOR CNC
Miejsce pracy: Prawików (gmina Wołów) 

Co oferujemy:
 y Stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjne 

wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 y Premie/paczki świąteczne
 y Uprawnienia UDT, TÜV
 y Nowoczesny i rozbudowany park maszynowy
 y Pakiet benefitów, w tym ubezpieczenie grupowe

Czego oczekujemy:
 y Doświadczenie w pracy z maszynami CNC. 

Pięcioosiowa tokarko frezarka Mazak Integrex 
oraz czteroosiowa frezerka Mazak VTC

 y Znajomość oprogramowania Mazatrol , GibbsCam, 
Autodesk HSM i inne oprogramowanie CAM

 y Programowanie maszyn numerycznych
 y Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne 
 y Dobra znajomość rysunku technicznego 
 y Wykonywanie detali zgodnie z instrukcją obróbki 

(dokumentacją technologiczną) oraz ich kontrola
 y Umiejętność doboru parametrów obróbki 

i ustawienia narzędzi 

Mile widziane:
 y Uprawnienia do obsługi suwnic
 y Umiejętność posługiwania się narzędziami 

pomiarowymi
 y Znajomość języka angielskiego na poziomie 

komunikatywnym

ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA: biuro@rfmah.pl Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową: www.rfmah.pl – aby dowiedzieć się więcej!


