KIM JESTEŚMY
SHI FW Energia FAKOP Spółka z o.o.
jest niezawodnym producentem
wysokiej jakości urządzeń ciśnieniowych.
Od lat 90. będąc częścią Foster Wheeler
i dalej od roku 2017 będąc częścią
SUMITOMO SHI FW, światowego lidera
technologii fluidalnych, specjalizujemy
się w produkcji, montażach, serwisach,
diagnostyce instalacji energetycznych.
Wiedza i doświadczenie zdobyte przez
lata naszej działalności na rynku
krajowym i międzynarodowym pozwala
nam na stałe poszerzanie naszej oferty,
daleko poza instalacje fluidalne, dzięki
czemu aktualnie świadczymy usługi dla
wielu gałęzi przemysłu.
Bazując na wysoko wykwalifikowanej
i zaufanej kadrze, która umiejętnie łączy
swoje kwalifikacje, zdobywa
doświadczenie i umiejętności praktyczne,
bierze czynny udział w projektach
Badawczo - Rozwojowych jesteśmy do
dyspozycji naszych Klientów przy
realizacji najbardziej wymagających
przedsięwzięć na całym świecie.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą
stronę internetową:
www.fakop.com
https://www.shi-fw.com/

SHI FW Energia Fakop poszukuje:

Specjalista ds. Spawalnictwa
Miejsce Pracy: Sosnowiec

ZAKRES ZADAŃ
1.

Przygotowywanie dokumentacji spawalniczej.
•

Dobór technologii spawania i przygotowania złącza celem
efektywnego wykonania połączenia.

•

Określanie zakresu badań i obróbki cieplnej.

•

Planowanie wykonania nowych uprawnień technologii spawania w
zależności od potrzeb.

•

Weryfikacja detali przygotowania złącza oraz szczegółów połączeń.

•

Identyfikacja kolizji materiałowych i obróbki cieplnej.

•

Identyfikacja i zastosowanie specyficznych wymagań kontraktowych.

2.

Nadzór nad dokumentacją spawalniczą (WPQR, PQR).
•

Planowanie i prowadzenie procesu kwalifikacji technologii spawania
(wg. norm EN i ASME).

•

3.

Przygotowanie oraz rewidowanie instrukcji spawalniczych WPS.

Współpraca z Działem Konstrukcyjnym
w zakresie tworzenia Planów Spawania i Kontroli oraz uzgadniania
szczegółów technologicznych spawania.

4.

Współpraca z Działem Technologicznym w zakresie
optymalizacji procesów spawania oraz optymalizacji obróbki cieplnej.

5.

Współpraca z zewnętrznymi jednostkami inspekcyjnymi w

zakresie dotyczącym technologii spawania.
6.
7.

Określanie kosztów materiałów spawalniczych.
Gospodarka materiałami spawalniczymi.
•

Określanie potrzeb, zamawianie, dysponowanie, formalna obsługa
dostaw dla realizowanych projektów.

•

Kontakty z producentami i dostawcami materiałów spawalniczych.

WYMAGANIA
•

Wykształcenie wyższe techniczne

•

Doświadczenie w Dziale Spawalniczym firmie produkcyjnej

•

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•
•

Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole
Oczekiwane cechy kandydata:
✓ Uczciwość
✓ Dokładność
✓ Asertywność
✓ Systematyczność
✓ Pracowitość
✓ Chęć ciągłego doskonalenia

OFERUJEMY
•
•
•
•

Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Innowacyjne oraz globalne środowisko pracy
Udział w międzynarodowych projektach
Możliwość rozwoju zawodowego

JAK APLIKOWAĆ
Proszę wysłać CV na poniższy adres: sfw.rekrutacje@shi-g.com
lub poprzez Formularz Kontaktowy na stronie www.fakop.com

