
FIRMA: TRYB-DŹWIG 

STANOWISKO: POMOCNIK KONSERWATORA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 

 
 

Cenisz sobie stabilność zatrudnienia i rozwój osobisty? Zależy Ci na przyjaznej  

atmosferze w pracy? Cechuje Cię samodzielność? 

 
 

Aplikuj już dziś na stanowisko pomocnika konserwatora urządzeń transportu bliskiego. 

Zobacz czym się zajmujemy na naszej stronie: www.tryb-dzwig.pl 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą zadzwoń: 52 373 18 76 lub napisz na adres e-mail:  

biuro@tryb-dzwig.pl 

 
 

OPIS: 

Jesteśmy małą Spółdzielnią, która istnieje na rynku już od 29 lat. 

Sukces naszej firmy zawdzięczamy zrównoważonemu rozwojowi i dbałości o naszych 
pracowników.  

Naszym klientom oferujemy usługi z zakresu naprawy, modernizacji, remontu, montażu 
oraz  

konserwacji urządzeń tj. dźwigi osobowe (windy), dźwigi towarowe, platformy dla osób 
niepełnosprawnych, suwnice, żurawie itp. 

 
 

LOKALIZACJA: 

Usługowa Spółdzielnia Pracy "Tryb-Dźwig" ul. Nakielska 43A Bydgoszcz 

 
 

CO CI OFERUJEMY: 

• współpracę w ramach umowy o pracę (składki ZUS, płatny urlop, L4)  

• możliwość awansu na stanowisko samodzielnego konserwatora UTB 

• wdrożenie do pracy, wsparcie doświadczonych pracowników 

• pracę w bezpiecznych warunkach (szczególnie dbamy o kwestie bezpieczeństwa BHP) 

• praca w godzinach od 7 do 15 na terenie Bydgoszczy i okolic 

• ponieważ w pracy niezbędne będzie posiadanie własnego samochodu aby realizować  

zadania, otrzymasz zwrot kosztów w postaci kilometrówki 

• dodatek za dyżur pogotowia dźwigowego (po uzyskaniu stanowiska samodzielnego  

konserwatora) 



• zapewnimy Ci dodatkową opiekę medyczną, szkolenia i zdobywanie uprawnień,  

dofinansowanie do wypoczynku i paczki świąteczne dla dzieci pracowników 

• zapewnimy Ci wszystkie niezbędne narzędzia do pracy oraz telefon służbowy 

 
 

TWOJE ZADANIA: 

• pomoc konserwatorowi w przeprowadzaniu bieżących konserwacji UTB,  

remontach, modernizacjach, montażach itp. 

• nauka w celu podniesienia kwalifikacji i usamodzielnienia 

• praca z narzędziami ręcznymi, elektronarzędziami oraz maszynami 

 
 

U KANDYDATÓW SZUKAMY: 

• zaangażowania w wykonywaną pracę 

• prawa jazdy kat. B 

• komunikatywności i chęci do pracy 

• sprawności i siły fizycznej 

• umiejętności pracy w zespole 

• dokładności i rzetelności 

• dyspozycyjności 

 
 

MILE WIDZIANE: 

• wykształcenie kierunkowe (elektryk, mechanik) 

• posiadanie uprawnień elektrycznych do 1kV 

• umiejętność czytania i interpretowania schematów elektrycznych 

• wysoko rozwinięte zdolności manualne 

 


