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Nr ident.: DE 125 137 385        Nr ident. podatkowej: 
5321/5745/0076 

 

Podstawą wszystkich naszych transakcji i czynności są nasze ogólne warunki handlowe, które możemy wysłać na życzenie. Dla czynności spedycyjnych, których 
przedmiotem nie jest operowanie ciężkimi przedmiotami, obowiązują ADSp (ogólne warunki niemieckich spedytorów), w najnowszym wydaniu, z wyjątkiem pkt. 29 ADSp. 
Dalsze ubezpieczenia zawieramy tylko na specjalne pisemne żądanie. Miejscem wykonania zobowiązań oraz sądem właściwym – również dla zobowiązań czekowych i 
wekslowych – dla obydwu stron umowy jest Hagen. 

 

Hochofenstraße 12 
D-58135 Hagen 
E-mail:riedl-stoecker@riedl-stoecker.com 
Homepage: www.riedl-stoecker.com 

 
 
Telefon: 02331/94090 
Telefax: 02331/940944 

Dyrektor firmy: 
Steffen Wolf 

HRB 2595 Sąd Rejonowy w Hagen 
Rachunki bankowe: 
Deutsche Bank,Hagen(BLZ 450 700 02)Kto.-Nr. 635 7800 
Sparkasse,Hagen   (BLZ 450 500 01) Kto.-Nr. 104 900 202 
 

 

Ślusarz maszynowy / mechatronik (mężczyzna lub kobieta) 

mechanik utrzymania ruchu (mężczyzna lub kobieta) 

W celu wzmocnienia naszego zespołu poszukujemy od zaraz ślusarza maszynowego i 

mechatronika oraz mechanika utrzymania ruchu (mężczyzny lub kobiety). 

Obecnie realizujemy projekty w dziedzinie transportu pionowego i poziomego oraz kompletnego 

montażu maszyn i urządzeń w branży technologii tworzyw sztucznych, przeprowadzki firm w 

kraju i za granicą oraz krótkotrwałe roboty budowlane do trzech dni. 

Naszą codzienną pracą jest transport pionowy i poziomy oraz demontaż i montaż maszyn i 

urządzeń w branży ciężkich robót montażowych. 

Profil kandydata: 

 

Wykształcenie zawodowe w zawodzie ślusarza maszynowego (mężczyzna lub kobieta), 

mechatronik instalacji przemysłowych (mężczyzna lub kobieta), mechanik utrzymania ruchu 

(mężczyzna lub kobieta) albo w podobnym zawodzie. 
Posiadanie prawa jazdy klasy B (najlepiej dla pojazdów z przyczepą). 

 

Oczekujemy następujących umiejętności: 

 konieczna zdolność do pracy na wysokości 

 gotowość do podróży służbowych 

 znajomość budowy maszyn i urządzeń w dziedzinie technologii tworzyw sztucznych 

 doświadczenie w utrzymaniu ruchu  

 zdolność do pracy w zespole oraz do samodzielnej i niezawodnej pracy. 

Mile widziane jest doświadczenie w pracy z hydraulicznymi systemami transportu pionowego i 

poziomego oraz znajomość języka angielskiego. 

Oferujemy bezpieczną i zróżnicowaną pracę w pełnym wymiarze czasu przy wynagrodzeniu 

stosownym do osiągnięć, zapewniamy też możliwość dalszego dokształcania zawodowego. 

W razie zainteresowania pracą na stałe w naszej firmie uprzejmie prosimy o pisemny list 

motywacyjny przesłany pocztą zwykłą lub elektroniczną. 

 

Mile widziany jest też kontakt telefoniczny. 
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Nr ident.: DE 125 137 385        Nr ident. podatkowej: 
5321/5798/1673 

 

Podstawą wszystkich naszych transakcji i czynności są nasze ogólne warunki handlowe, które możemy wysłać na życzenie. Dla czynności spedycyjnych, których przedmiotem 
nie jest operowanie ciężkimi przedmiotami, obowiązują ADSp (ogólne warunki niemieckich spedytorów), w najnowszym wydaniu, z wyjątkiem pkt. 29 ADSp. Dalsze 
ubezpieczenia zawieramy tylko na specjalne pisemne żądanie. Miejscem wykonania zobowiązań oraz sądem właściwym – również dla zobowiązań czekowych i wekslowych – 
dla obydwu stron umowy jest Hagen. 
 

Hochofenstraße 12 
D-58135 Hagen 
E-mail:riedl-stoecker@riedl-stoecker.com 
Homepage: www.riedl-stoecker.com 

 
 
Telefon: 02331/94090 
Telefax: 02331/940944 

Dyrektor firmy: 
Steffen Wolf 

HRB 2595 Sąd Rejonowy w Hagen 
Rachunki bankowe: 
Deutsche Bank,Hagen(BLZ 450 700 02)Kto.-Nr. 635 7800 
Sparkasse,Hagen   (BLZ 450 500 01) Kto.-Nr. 104 900 202 
 

 

 
 

Kontakt: 

Riedl & Stöcker GmbH 

pan Thomas Klein 

Hochofenstr.12 

58135 Hagen 

telefon: +49-2331-94990 

e-mail:   t.klein@riedl-stoecker.com  

 

Riedl & Stöcker GmbH 

pani Petra Wolf 

Zeitzer Straße 3a 

04442 Zwenkau 

telefon: +49-34203 – 32740 

e-mail:   riedl-stoecker-leipzig@riedl-stoecker.com  

 


