
 

BTS Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 01.06.2000 roku. Uprzednio funkcjonował jako dział transportu  
i sprzętu w strukturach Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń". Usługi wykonywane dla Koksowni, która 
obecnie jest większościowym udziałowcem Spółki BTS, stanowiły 100% wszystkich usług, jakie 
wykonywaliśmy. W 2000 roku rozpoczęła się realizacja trudnego zadania - wyjścia na rynek zewnętrzny poza 
rejon Zakładów Koksowniczych. 

Zadanie to jest nadal kontynuowane. Staramy się umacniać naszą pozycję na rynku poprzez pozyskiwanie 
stałych zleceń zewnętrznych. Racjonalne postępowanie na rynku odpowiada wyzwaniom współczesnej 
gospodarki rynkowej. Działania Spółki zakładają efektywną i skuteczną sprzedaż usług oraz konkurencyjność 
i kreatywność w stosunku do otoczenia. 

Poszukujemy Kandydata na stanowisko: 

Operator sprzętu ciężkiego - kierowca 

Miejsce pracy: Zabrze 

oraz Dąbrowa Górnicza, Radlin, Czerwionka Leszczyny 

System pracy: zmianowy - czterobrygadowy 

Zakres obowiązków: 

• obsługa maszyn typu ładowarka kołowa  

• wykonywanie prac na zwałach koksu oraz węgla - załadunek samochodów oraz wagonów 

• bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn 

• zapewnienie ciągłości eksploatacji maszyn  

Wymagania: 

✓ wykształcenie: min. zawodowe 
✓ doświadczenie zawodowe: min. rok praktyki 
✓ kwalifikacje: uprawnienia do obsługi ładowarek kołowych Ł-34 powyżej 20 ton klasa I 
✓ prawo jazdy kategorii min. B 
✓ umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole 

Oferujemy: 
 

✓ stabilne zatrudnienie 

✓ dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej 

✓ Pracowniczy Program Emerytalny 

✓ pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Termin oraz miejsce składania dokumentów:  wypełniony kwestionariusz osobowy  
dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych należy: 
 
przesłać na adres: rekrutacja@btsdg.pl z dopiskiem w tytule „rekrutacja na stanowisko operator 
sprzętu ciężkiego – kierowca – Zabrze” 
lub  
złożyć w Sekretariacie BTS Sp. z o.o. ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza 
w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz adnotacją „Rekrutacja na stanowisko 
operator sprzętu ciężkiego – kierowca – Zabrze” .  
 
Oferty będą przyjmowane od dnia 25.01.2023r. do dnia 08.02.2023r. do godziny 14:30.  
Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. 
 
Ogłoszenie skierowane do pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej JSW oraz osób z zewnętrznego 
rynku pracy. 
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