Laborant Betonu
Miejsce pracy: Myślenice
Obszar działania: Małopolska
Współpraca w oparciu o umowę o pracę

Główne zadania
➢ Pobieranie próbek kruszyw, spoiw, dodatków i domieszek do badań planowych, kontrolnych,
wyjaśniających na terenie wytwórni CEMEX oraz miejsc ich produkcji;
➢ Wykonywanie zarobów próbnych i pobieranie próbek do badań stwardniałego betonu, zapraw
i innych mieszanek ze spoiwami hydraulicznymi;
➢ Kontrola parametrów mieszanki betonowej, zapraw i innych wyrobów ze spoiwami
hydraulicznymi na wytwórni i na terenie miejsc ich dostarczenia: konsystencja, gęstość,
temperatura, zawartość powietrza i wody, wytrzymałość i dokumentowanie wyników badań
na formularzach zgodnych z zapisami Księgi Jakości ZKP;
➢ Wyjazdy na budowę: kontrola mieszanki betonowej, przygotowywanie próbek do badań;
➢ Obsługa maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie wytwórni;
➢ Prowadzenie dokumentacji urządzeń i sprzętu laboratoryjnego;

Wymagania formalne
➢ Wykształcenie średnie lub techniczne;
➢ Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
➢ Znajomości zasad sztuki budowlanej, technologii betonów oraz domieszek chemicznych do
betonów i zapraw będą dodatkowym atutem;
➢ Umiejętności posługiwania się urządzeniami przystosowanymi do badania cech kruszyw,
mieszanek betonowych, betonów i zapraw oraz interpretacji uzyskanych wyników będą
dodatkowym atutem;
➢ Znajomość obsługi programów pakietu MS Office;
➢ Mobilność, dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
➢ Posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu.

Oczekiwania interpersonalne
➢ Umiejętność pracy w zespole;
➢ Rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań;
➢ Samodzielność w działaniu;
➢ Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
➢ Zdolności manualne.

Co możesz zyskać pracując w CEMEX?
➢ Pracę w firmie, w której kluczowej jest bezpieczeństwo naszch Pracowników i Interesariuszy
– BHP to nasz priorytet!
➢ Szansę na zdobycie doświadczenia i nauki od najlepszych ekspertów z branży;
➢ Szybki i klarowany proces rekrutacji- będziesz poinformowany o każdym kroku rekrutacji
i finalnej decyzji;
➢ Wynagrodzenie płacone zawsze na czas, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze +
system premiowy;
➢ Poza wynagrodzeniem zasadniczym oferujemy szeroki pakiet benefitów: prywatna opieka
medyczna, karty sportowe, dzień wolny z okazji Barbórki, „Grusza”, bony świąteczne, dostęp
do platformy benefitowej, dofinansowanie do okularów etc.

