
 
 

 
MMG Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 

Pracownik Produkcji - Aparatowy w produkcji węglopochodnych 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować m.in. 
następujące zadania: 

 Kontrola procesów technologicznych Koksowni. 
 Załadunek smoły do auto cystern. 
 Prace porządkowe na stanowisku. 
 Inne prace zlecone przez Przełożonego.  
 Praca w systemie 4 brygadowym. 

Wymagane wykształcenie oraz umiejętności: 

 Wykształcenie zawodowe. 

Poszukujemy osoby: 

 Sumiennej i zaangażowanej w wypełnianiu obowiązków służbowych. 

 Z umiejętnością współpracy w zespole. 

Mile widziane: 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 
Termin składania ofert:  Do 30.06.2022 r. 
 

Więcej informacji na stronie: www.mmgltd.eu 
 

 
 

 
 

 



 
 

MMG Sp. z o.o.  

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 

Elektryk zmianowy 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować m.in. 
następujące zadania: 
 

 Utrzymywanie ciągłości ruchu zakładu od strony elektrycznej, m.in.  prace 

łączeniowe w rozdzielniach NN (500V, 400V). 

 Zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń. 

 Bieżąca realizacja zlecanych czynności remontowych naprawczych i 

konserwacyjnych. 

Wymagane wykształcenie oraz umiejętności: 

 Zdolność do pracy na wysokości. 

 Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie techniczne. 
 Aktualne uprawnienia SEP. 

 Umiejętność czytania schematów elektrycznych. 

Poszukujemy osoby: 

 Sumiennej i zaangażowanej w wypełnianiu obowiązków służbowych, 

 Z umiejętnością współpracy w zespole, 

Mile widziane: 

 Dodatkowe uprawnienia związane z wykonywaniem zawodem elektryka. 

 
Termin składania ofert:  Do 30.06.2022 r. 

 
 

Więcej informacji na stronie: www.mmgltd.eu 
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MMG Sp. z o.o.  

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 

Mistrz gospodarki wodno – parowej 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować m.in. 
następujące zadania: 

 Nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z prawidłową eksploatacją  sieci 

rurociągów i urządzeń parowych oraz kontrola ich stanu technicznego (m.in. 

pompownia,  chłodnia wentylatorowa, obieg wody pitnej i obiegowej i chłodzonej, 

łaźnia). 

 Nadzór i  kontrola sieci rurociągów wody pitnej oraz 

zakładowych rurociągów kanalizacji sanitarnej, 

 współpraca z Działem Utrzymania Ruchu oraz Działem Energetycznym w zakresie 

usuwania bieżących usterek. 

 Nadzór nad realizacją działań w zakresie bhp i ppoż., ochrony środowiska oraz 

przestrzeganiem norm i przepisów w tym zakresie. 

Wymagane wykształcenie oraz umiejętności: 

 Wykształcenie wyższe  lub średnie techniczne. 

 Świadectwa kwalifikacyjne dozorowe D/G-2, D/G-3. 

Poszukujemy osoby: 

 Sumiennej i zaangażowanej w wypełnianiu obowiązków służbowych. 

 Z umiejętnością współpracy w zespole. 

Mile widziane: 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku. 

 
Termin składania ofert: Do 30.06.2022 r. 

 
Więcej informacji na stronie: www.mmgltd.eu 
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