
 
 
 

 

ZAKŁAD ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ARMES 
ul. Nowa Boczna 4, 37-400 Nisko 

zatrudni: 

 

KONSTRUKTORA MASZYN 

Zakres obowiązków: 

 nadzór konstrukcyjny i technologiczny nad produkowanymi maszynami, częściami, konstrukcjami, 

 udział przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, 

 projektowanie urządzeń, podzespołów  oraz maszyn, 

 dostosowywanie maszyn do produkcji ( np. roboty przemysłowe), 

 współudział przy doskonaleniu i optymalizacji maszyn i urządzeń. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, robotyka, automatyka), 

 co najmniej 2- letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji maszyn, 

 znajomość technologii związanych z budową maszyn i obróbką skrawaniem, 

 umiejętność optymalizacji rozwiązań projektowych pod kątem technicznym, ekonomicznym, 

produkcyjnym lub prototypowym, 

 znajomość procesów technologicznych związanych z obróbką metali, 

 znajomość programu AUTO-CAD, INVENTOR, 

 kreatywność, samodzielność w działaniu. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 satysfakcjonujące wynagrodzenie uzależnione od osiągnięć,  

 pracę w stabilnej  i rozwijającej się firmie, 

 udział przy ciekawych i innowacyjnych projektach,  

 poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia poprzez szkolenia i kursy. 

 
Osoby zainteresowane powyższą propozycją uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres email: 
techniczny@armes.com.pl  
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 
 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez 

Zakład Artykułów Ściernych ARMES.  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją                     

o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji zamieszczoną  na stronie www.armes.com.pl                   

w zakładce praca”. 

mailto:techniczny@armes.com.pl
http://www.armes.com.pl/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZAKŁAD ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ARMES 
ul. Nowa Boczna 4, 37-400 Nisko 

zatrudni: 
 

KSIĘGOWĄ/KSIĘGOWEGO 

 

Zakres obowiązków: 

 prowadzenie ewidencji księgowej (pełna księgowość), 

 rozliczanie kontrahentów, 

 prowadzenie ewidencji środków trwałych. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

 znajomość zasad prowadzenia pełnej księgowości, 

 doświadczenie  z zakresu pełnej księgowości mile widziane, 

 znajomość przepisów podatkowych, 

 bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel), 

 umiejętność pracy w zespole, 

 znajomość języka angielskiego mile widziana. 
 

Oferujemy: 

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 możliwość osobistego rozwoju, 

 umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, 

 wsparcie doświadczonych pracowników. 
 

 
Osoby zainteresowane powyższą propozycją uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres email: 
armes@armes.com.pl  
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 
 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym 

przez Zakład Artykułów Ściernych ARMES.  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z 

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji zamieszczoną  na stronie 

www.armes.com.pl   w zakładce praca”. 

 

 

mailto:armes@armes.com.pl
http://www.armes.com.pl/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZAKŁAD ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ARMES 
ul. Nowa Boczna 4, 37-400 Nisko 

zatrudni: 
 

PRACOWNIKA WYSYSŁKI 

 

Zakres obowiązków: 

 prace w dziale wysyłki (przygotowywanie towarów do wysyłki), 
 prace  magazynowe (odbiór dostaw, wydawanie materiałów), 

 obsługa urządzeń transportowych. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie  min. średnie, 
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,  
 uprawnienia na wózki widłowe, 
 mile widziane prawo jazdy kat. B, 
 umiejętność pracy w grupie, komunikatywność. 

 
Oferujemy: 

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 możliwość osobistego rozwoju, 

 umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, 

 wsparcie doświadczonych pracowników. 

 
 
Osoby zainteresowane powyższą propozycją uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres email: 
armes@armes.com.pl  
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 
 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym 

przez Zakład Artykułów Ściernych ARMES.  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z 

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji zamieszczoną  na stronie 

www.armes.com.pl   w zakładce praca”. 

 

 

mailto:armes@armes.com.pl
http://www.armes.com.pl/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZAKŁAD ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ARMES 
ul. Nowa Boczna 4, 37-400 Nisko 

zatrudni: 
 

PRACOWNIKA PRODUKCJI 

 

 
 
Osoby zainteresowane powyższą propozycją uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres email: 
armes@armes.com.pl  
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 
 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym 

przez Zakład Artykułów Ściernych ARMES.  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z 

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji zamieszczoną  na stronie 

www.armes.com.pl   w zakładce praca”. 

 

 

mailto:armes@armes.com.pl
http://www.armes.com.pl/


 
 
 

 

 ZAKŁAD ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ARMES 
ul. Nowa Boczna 4, 37-400 Nisko 

zatrudni: 

 
 

KIEROWCĘ  

 
Zakres obowiązków: 

 przewóz oraz załadunek materiałów i towarów 
 

Wymagania: 

 prawo jazdy kat. B, 

 wykształcenie min. średnie, 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,  

 mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, 

 umiejętność pracy w grupie, komunikatywność. 
 

Oferujemy: 

 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 
 
 

 
 
Osoby zainteresowane powyższą propozycją uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres email: 
techniczny@armes.com.pl  
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 
 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez 

Zakład Artykułów Ściernych ARMES.  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją                  

o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji zamieszczoną  na stronie www.armes.com.pl                      

w zakładce praca”. 

 

mailto:techniczny@armes.com.pl
http://www.armes.com.pl/

