
 

 

NAZWA STANOWISKA: Inspektor Badań NDT 
 
TYP OFERTY: UMOWA O PRACĘ 
 

Laboratorium badań nieniszczących Polimer Laboratory sp. z o.o. to doświadczony zespół 
specjalistów z ugruntowaną pozycją na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem poszukuje 
kandydatów na stanowisko Inspektora Badań NDT, którego zadania będą polegały na: 

 
• Samodzielnym wykonywaniu badań nieniszczących zgodnie z kwalifikacjami i procedurami;  
• Interpretacji i ocenie wyników zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi lub 

specyfikacjami;  
• Opracowywaniu dokumentacji z badań, zgodnie z wymaganiami norm, przepisów prawnych, 

metodyki badań oraz wymagań Klienta;  
• Przestrzegania wymagań instrukcji dot. prawidłowej obsługi, konserwacji, transportu i 

przechowywania powierzonego sprzętu badawczego;  
• Nadzorowi nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym używanym w procesach NDT.  

 
WYMAGANIA: 

• Wykształcenie min. średnie;  
• Doświadczenie w pracy w obszarze badań nieniszczących; 
• Mile widziane certyfikaty kompetencji wg PN EN ISO 9712 stopnia 2 w metodach RT, UT, MT, 

VT, PT; 
• Obsługa programów i aplikacji biurowych, MS Office (Word, Excel);  
• Znajomość zagadnień technicznych;  
• Mile widziana znajomość języka angielskiego;  
• Staranność i dokładność w pracy - zaangażowanie w realizację zleconych zadań;  
• Komunikatywność, kultura osobista i umiejętność pracy w grupie; 
• Prawo jazdy kat. B. 

 
OFERUJEMY: 

• TRANSPARENTNE WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE - UZALEŻNIONE OD 
POSIADANYCH KOMPETENCJI i DOŚWIADCZENIA / np. dla specjalisty NDT posiadającego 
uprawnienia 2 stopnia w metodach RT+UT+PT+VT lub MT nie mniej niż 6000 zł brutto + 
dodatki funkcyjne + motywacyjny system premiowy – wypłacany co miesiąc /;  

• Pracę w doświadczonym zespole;  
• Rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji;  
• System dodatków / ubezpieczenie, opieka medyczna PZU, karty Multi Sport /; 
• Możliwość zdobycia doświadczenia w branży przemysłu stalowego, petrochemicznego i 

chemicznego; 
 
KONTAKT: 
Dariusz Krawczykowski 
+48 698 687 075 
 
CV prosimy kierować na adres e-mail: kariera@lab.polimer.tech z dopisaną klauzulą nr 1 lub 
klauzulą nr 1 oraz nr 2, jak opisano w zakładce „Kariera” na stronie lab.polimer.tech 

tel:48698687075
mailto:kariera@lab.polimer.tech
https://lab.polimer.tech/kariera/
https://lab.polimer.tech/pl/kariera/
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