
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182). 

Wiaczesław 

Niestierow 

Contact 

Miejsce zamieszkania: 
2 Novgorodskaya, Ukraina 
 
Numer telefonu: 
+38 (063)5212463 (Viber) 
 
E-mail: 
Skyweb117@gmail.com 
 
Skype: 
Nesterov.v.a 
 
Facebook: 
facebook.com/n.Viacheslav 
 

Znajomość 

języka 

Ukraiński – C2 
Rosyjski – C2 
English – B1 
Spanish – B1 
Polski – A2 
 

Podsumowanie 

Doświadczony, posiadający duże zdolności manualne i odpowiednią 
wiedzę techniczną mężczyzna podejmie pracę zmianową na stanowisku 
operatora maszyn w dobrze prosperującycm przedsiębiorstwie. 
Doświadczenie w pracy na produkcji, umiejętność samodzielnej pracy, 
odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność, umiejętność 
efektywnej pracy w systemie zmianowym. Zdolny, wykształcony, 
umiejący współpracować z kierownictwem i innymi pracownikami.  

Umiejętności 

 Znajomość rysunku 
technicznego; 

 Znajomość obsługi narzędzi 
pomiarowych; 

 Zdolności manualne 

 Ślusarskie, tokarskie, 
frezarskie, druk 3D 

 Znajomość oprogramowania 
FANUC, Sinumerik, Haas, 
Heidenhain, Mach3  

 Myślenia 
algorytmicznego 

 pisanie programów 
na maszynie w 
oparciu o g-kody 

 Solidcam, AutoCAD 

 Biegła znajomość 
programów 
komputerowych 

 Modyfikacje 
programów 

 

Doświadczenie 

Operator Produkcji - maj 2002 - Jan 2006 (3 lat 9 mies) 
Sp. z o.o. «Kompaund», Charków (produkcja części samochodowych) 

 obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych 

 zarządzanie niewielkim zespołem osób na danej linii 

 przezbrajanie oraz regulacja maszyn i urządzeń 

 dbanie o dobry stan techniczny obsługiwanych maszyn 

 kontrola jakości produkowanego asortymentu 

 doświadczenie w obsłudze tokarek, frezarek, wykrawarek 
laserowych, również tych konwencjonalnych 

 Praca z zgrzewaniem punktowim, prasami mechanicznimi, 
wiercenie, soczenie, szlifowanie, spawarka MMA 111 metod 

 Naprawa elektroniki, maszyn i urządzeń 

Wykształceie 

Specjalista: Computer Information Systems - 2014 
Kharkiv National Economic University, Kharkiv 
 
Bachelor of Science: Budowa maszyn (programista obrabiarek i linii 
automatycznych CNC) - Technik-technolog - 2000 
Kharkiv Radio Engineering College  

Trainings 

LAUFER CNC course. Technological programming of systems CNC - 2019 

Operator Produkcji / Operator obrabiarek CNC / Operator CNC 
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