
 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 

DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko: 
Data urodzin: 
Adres: 
Numer telefonu: 
E-mail: 

Jan Kowalski 
1.08.1982 
Nowogrodzka 15, 01-186 Warszawa 
600-000-001 
j.kowalski@gmail.com 

 

WYKSZTAŁCENIE 
10.1996–06.2000 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Wars zawie 
 specjalizacja: spawacz elektryczny TIG/MAG

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
07.2008–obecnie ślusarz-spawacz MAG 135/136 TIG 141 Firma XYZ
montaŜ i spawanie elementów naczep, obsługa i programowanie robotów spawalniczych 
obsługa suwnic metodą 135/136 mig mag, aluminium 
 
06.2005–06.2008 spawacz –  Zakład produkcyjny XYZ
spawanie elementów między 1-6 mm 
spawanie i czyszczenie spawów  
wiercenie i wytłaczanie otworów 
szlifowanie spawów lub ostrych kątów  
obsługa otwornicy i wiertarki 
 
05.2004–05.2005 spawacz – Firma ABC
spawanie elementów między 3-15 mm  
spawanie i czyszczenie spawów  
wiercenie i wytłaczanie otworów 
szlifowanie spawów lub ostrych kątów  
spawanie według rysunku technicznego elementów do naczep samochodowych specjalistycznych 
 
 

KURSY, SZKOLENIA, UPRAWNIENIA 
szkolenie z zakresu przepisów BHP i bezpieczeństwa pracy 
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG 135 wg wytycznych W-07/IS-02 EN 287-1 
135 P FW 1.1 s t8 PF ml 
kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi TIG 141 wg wytycznych W-07/IS-17 EN 287-1 141 
T FW 1.1 S t4 D76.1 PF ml 
uprawnienia do obsługi w kategorii II S suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia 
sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo  
prawo jazdy kategorii B i C 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Umiejętno ści 
spawanie elektryczne rurociągów nieodbiorowych  
znajomość dziedziny ślusarstwa 
czytanie rysunku technicznego 
zmysł techniczny i zdolności manualne 
 
Umiejętno ści dodatkowe 
pracowitość, sumienność i dokładność 
umiejętność dobrej organizacji pracy 
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Języki obce  
komunikatywna znajomość języka niemieckiego 

Zainteresowania 
muzyka, wędkarstwo, budownictwo przemysłowe 

 


