
Z PEWNOŚCIĄ
RAZEM

Dołącz do grona
    naszych pracowników!



Pewna
  i stabilna praca
Od 1998 roku specjalizujemy się w remontach oraz 
modernizacji maszyn i urządzeń górniczych. Stanowimy 
część Grupy Kapitałowej JSW  tj. największego producenta 
węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz jednego                             
z wiodących producentów  koksu używanego do wytopu 
stali. Od ponad 20 lat łączy nas wspólna tradycja, polski 
kapitał oraz ugruntowana pozycja na rynku. 

W związku z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz 
zwiększeniem koszyka usług poszukujemy nowych 
pracowników! Jesteś zainteresowany? 

Skontaktuj się z nami!

ton zasobów węgla w JSW
gwarantują utrzymanie

wydobycia do 2075 roku

1 mld

pracowników
450

Wydziały: 
Borynia, Pniówek, 
Suszec, Zofiówka

4
rekrutacja@jzr.pl

lat na rynku

20



Czas
dla rodziny  

Wiemy, że rodzina jest dla Ciebie najważniejsza. 
Stabilność i pewność zatrudnienia pozwalają naszym 
pracownikom zachować równowagę pomiędzy życiem 

rodzinnym a zawodowym.

Dla Ciebie
   i Twoich bliskich:

Stały zarobek miesięczny,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Pomoc finansowa w przypadku zdarzeń losowych,
Nagroda coroczna wypłacana w lipcu,
Nagroda kwartalna za frekwencję,
Wczasy pod gruszą,
Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
Dodatki świąteczne,
Możliwość przystąpienia do Fundacji Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki której 
otrzymasz szereg usług medycznych: szczepienia, 
specjalistyczne badania,
Bilety wstępu na wydarzenia sportowe w regionie



W pracy trzymamy
się razem
W pracy cenimy zarówno wieloletnie doświadczenie, jak i młodzieńczy 
zapał. Dbamy, aby miejsce, w którym pracujemy wypełniała dobra 
atmosfera i wzajemny szacunek. Dzięki zaangażowaniu pracowników               
i nowoczesnym sprzętom remontujemy i modernizujemy maszyny                   
i urządzenia górnicze na najwyższym europejskim poziomie.

Partnerstwo
to:

Stałe podnoszenie kompetencji,
System trzyzmianowy, 
Półgodzinna przerwa wpisana do czasu pracy,
Łatwy dostęp do informacji pracowniczych,
Wsparcie mistrzów produkcji na poszczególnych wydziałach,
Spotkania integracyjne,
Wsparcie socjalne pracowników,
Możliwość zgłaszania inicjatyw pracowniczych,
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, 
Badania specjalistyczne pracowników,
Nowoczesny park maszynowy, w tym m.in: zrobotyzowane 
stanowiska spawalnicze, robot do ukosowania, pionowe 
centra obróbcze, poziome centra frezarsko - wytaczarskie, 
honownice numeryczne poziome, tokarki manualne                         
i numeryczne.



Bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny, Twoich finansów  

Bezpieczeństwo i komfort
zapewniają Ci:

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej JSW S.A. Wiemy, że najważniejszą wartością są nasi pracownicy. Zapewniając im   
dostęp do specjalistycznej odzieży ochronnej, nowoczesnych maszyn oraz szkoleń gwarantujemy bezpieczne miejsce pracy.

Wysoki poziom BHP: specjalistyczna odzież ochronna oraz 
środki ochrony osobistej, 
Szkolenia BHP prowadzone przez wykwalifikowanych                                   
i doświadczonych pracowników Spółki,

Pewność i terminowość wypłaty wynagrodzeń, 
Dla zaangażowanych pracowników możliwość wcześniejszego 
zawarcia umowy na czas nieokreślony. 



W najbliższym czasie 
             chcemy zatrudnić
                   170 pracowników

Wyślij swoje CV
           i dołącz do nas!

                  www.kariera.jzr.pl


