Zatrudnimy na stanowisko

Miejsce pracy

Monter urządzeń
elektronicznych

Gdańsk

O firmie

O zespole

Medicalgorithmics S.A. to polska firma opracowująca zaawansowane

Jesteśmy zespołem, który odpowiedzialny jest za finalną postać

systemy dla kardiologii. Innowacyjność to jeden z naszych głównych

naszego flagowego urządzenia PocketECG, służącego do diagnostyki

atutów. Wprowadzamy ją w codzienną organizację pracy i kierujemy się

kardiologicznej. Kameralna produkcja i spokojne otoczenie pracy

nią podczas procesu tworzenia. Dzięki multidysplinarnej grupie badaczy

pomagają nam skupić się na tym, aby produkt wytwarzany był

i deweloperów jesteśmy autorami przełomowych rozwiązań

z należytą starannością. Każdego dnia rozwijamy kompetencje

technologicznych. Opracowujemy algorytmy, oprogramowanie

w zakresie elektroniki, mechaniki (montażu), napraw oraz testów

i urządzenia, a następnie wdrażamy je do produkcji, co pozwala nam

końcowych. Dzięki własnej innowacyjności i bliskiej współpracy

świadczyć usługi telemedyczne tysiącom pacjentów na świecie.

w zespole, stale doskonalimy nasz produkt, a efekty naszej pracy

Wymagania
•

Umiejętność lutowania elementów SMD i THT (warunek konieczny)

•

Zdolności manualne niezbędne do prawidłowego montażu
mechanicznego komponentów

•

Dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności Excel),

•

Umiejętność czytania instrukcji ze zrozumieniem

Co oferujemy?
•

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

•

Wynagrodzenie, z którego chcemy byś był zadowolony

•

Stałe godziny pracy w systemie jednozmianowym

•

Pracę na kameralnej produkcji, gdzie każdy znajdzie ‘coś dla siebie’

•

Kosz świeżych owoców każdego tygodnia

•

Dostęp do różnego rodzaju herbat i kaw

•

Benefity w postaci rocznego budżetu do wykorzystania

•

Szczegółowy zakres obowiązków
•

Lutowanie elementów SMD oraz montaż podzespołów

• Wykonywanie zadań reworkowych zgodnie z ustaloną
procedurą i standardem
• Montaż mechaniczny poszczególnych podzespołów
niezbędnych do dalszej produkcji
• Przeprowadzanie dodatkowych czynności produkcyjnych,
tj. testowanie na różnych etapach produkcji oraz przygotowanie
wyrobu gotowego do wysyłki
• Zbieranie wszystkich wymaganych danych do późniejszej analizy

Kontakt

w obszarach medycyny, sportu, rozwoju osobistego oraz kultury

Przedstawiliśmy już siebie, teraz czas na Ciebie. Jeżeli spełniasz

i rozrywki

podane wymagania, prześlij nam swoje CV na adres mailowy:

Możliwość wypożyczania książek i czasopism z firmowej

praca@medicalgorithmics.com

biblioteczki
•

każdego dnia pomagają pacjentom prawie na całym świecie.

Udział w wytwarzaniu produktu, który realnie wpływa na jakość
i długość życia ludzi prawie na całym świecie

