
 
 

!!!!!!!PRACA !!!!!!!! PRACA !!!!!!! PRACA !!!!!!! 

 
CO ROBIMY? 

Sprawiamy, że polska kolej staje się coraz bardziej nowoczesna, szybka i niezawodna. 
Robimy to, produkując już od 30 lat różnorodne podzespoły i komponenty do pojazdów szynowych. 

Świadczymy także usługi innowacyjnej obróbki metali, z których potrafimy wyczarować prawdziwe metalowe cuda! Naszą siłą jest 
własne zaplecze inżynierskie, długoletnie relacje i doświadczenie w branży oraz zgrany 50-osobowy zespół. 

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze wyroby można spotkać w większości pociągów wożących podróżnych po torach polskich i 
zagranicznych – w tym w tych najnowocześniejszych, które budujemy razem z naszymi klientami! 

 
DO NASZEGO ZESPOŁU SZUKAMY  

Pracownika na stanowisko: 

 

TOKARZ FREZER (cały etat) 
 

CZEGO OCZEKUJEMY: 
 

- wykształcenia technicznego, mile widziana specjalność obróbka skrawaniem, 
- min. 2-letniego doświadczenia na tokarkach lub frezarkach konwencjonalnych, 

- dobrej znajomości rysunku technicznego, 
- umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi – suwmiarka, mikrometr, 

- umiejętności pracy w grupie i indywidualnie, 
- mile widziane osoby ze zdolnościami manualnymi, dokładne i precyzyjne. 

 

 
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ TWOJE PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI: 

 
- praca na tokarkach i frezarkach konwencjonalnych, 

- dobór odpowiednich narzędzi, 
- ustawienie odpowiednich parametrów skrawania, 

- kontrola jakości wykonanych detali. 
 

 
OFERUJEMY: 

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
- pracę w rozwijającej się firmie z tradycjami, 

- pracę w przyjaznej atmosferze, w której cenimy zaangażowanie i współpracę, 
- prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach, 

- pracę na terenie Bydgoszczy, 

- pracę dla ciekawych klientów (w tym dla powszechnie rozpoznawanych kolejowych marek), 
- współudział w tworzeniu i kształtowaniu tak bardzo modnej ostatnio branży jaką jest transport szynowy. 

 

 
TA PRACA NIE JEST DLA CIEBIE JEŚLI: 

- nie spełniasz powyższych wymagań koniecznych, 
- szukasz pracy tylko na chwilę, 
- jesteś chaotyczny/chaotyczna, 

- nie lubisz angażować się w wykonywaną pracę, 
- marzysz o pracy w korporacji (nigdy przenigdy nie chcemy się nią stać!). 

CO TO OZNACZA? 
Jeśli jesteś gotowy na to, że jadąc pociągiem wszędzie będziesz widzieć nasze części (co sprawi, że ciężko Ci wtedy będzie zapomnieć 

o pracy), a przy tym chcesz stać się częścią naszego przyjaznego zespołu, wyślij do nas swoje CV! 
 

Dokumenty aplikacyjne ze stosowną zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych prosimy wysyłać na adres 

koordynator@darpol.bydgoszcz.pl 
 

Oferta pracy skierowana jest do osób w każdym wieku, do osób pełnosprawnych, a także tych z orzeczeniem niepełnosprawności. 
Lubimy różnorodność! 
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