
 

MAGO S.A. jest niekwestionowanym liderem wyposażenia powierzchni 

handlowych i magazynowych w Europie Środkowo Wschodniej. Od ponad 30 

lat z sukcesem realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju. W chwili 

obecnej jesteśmy obecni ze sprzedażą w ponad 60 krajach świata. Posiadamy 5 

zagranicznych oddziałów firmy w których również i Ty możesz zostać 

pracownikiem. 

 

 

Obecnie poszukujemy osób, które chcą się rozwijać wraz z nami na stanowisku: 

 

LAKIERNIK PROSZKOWY  
Miejsce pracy: Rusiec/ k Nadarzyna 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

▪ Lakierowanie  elementów zgodnie z wymogami jakościowymi 

▪ Nanoszenie powłok lakierniczych 

▪ Obsługiwanie maszyn i urządzeń lakierniczych 

▪ Praca w automatycznej lakierni proszkowej 

 

WYMAGANIA: 

▪ gotowość do pracy w systemie zmianowym 

▪ dbałość o terminową realizację zadań oraz powierzone mienie 

▪ mile widziane doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej (w branży metalowej) 

▪ zaangażowanie i chęć do pracy 

▪ umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi: suwmiarka, kątomierz, itp. 

▪ znajomość rysunku technicznego 

▪ wykształcenie min. zawodowe  



 

OFERUJEMY: 

▪ Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

▪ Zatrudnienie na umowę o pracę  

▪ Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz system premiowania 

▪ Pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia grupowego ubezpieczenia na życie 

▪ Bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy) 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) z podaniem stanowiska w terminie 30 dni 

od daty ukazania się ogłoszenia. 

Dziękujemy z nadesłane oferty i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o 
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w 
Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym), w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.  

 

Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o 
zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym) przez 
Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, dla celów przyszłych rekrutacji”. 

 


