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OFERTA PRACY
Elektronik - diagnostyka urządzeń przemysłowych
Miejsce pracy: Chwaszczyno
Kluczowe zadania na stanowisku:
• montaż, weryfikacja błędów i wymiana elementów SMT i THT,
• uruchomienie i przeprowadzanie testów funkcjonalnych urządzeń,
• diagnostyka, naprawa i serwisowanie przemysłowych urządzeń elektronicznych.
Jak pracujesz?
Otrzymasz odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań.
Podejmiesz niezbędne kroki do osiągnięcia celu. W przypadku wątpliwości czy/jak coś powinno być zrobione
przychodzisz i pytasz kolegę.
Dla nas jest ważna Twoja efektywna organizacja pracy. Nie chodzi o to żeby się narobić, zmęczyć i mieć
poczucie, że się ciężko pracowało, tylko aby mądrze osiągnąć niezbędne efekty. Dlatego pomagamy sobie
nawzajem dbając o stałą wymianę informacji i ucząc się od siebie.
Realizujesz zadania o wysokim priorytecie dla Firmy, które na bieżąco ustalamy.
Jesteś ważnym Członkiem Zespołu. Szanujemy Twój wkład pracy i Twoje zaangażowanie.
Wymagania:
• doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji powyższych zadań:
• umiejętności czytania i analizowania schematów elektronicznych,
• doświadczenia w lutowaniu elementów SMT i THT,
• umiejętności obsługi komputera i urządzeń pomiarowych - multimetr, oscyloskop,
• precyzja działania, dociekliwość, spostrzegawczość,
• samodzielność, chęć uczenia się i stałego doskonalenia.
Oferujemy:
• udział w projektach profesjonalnej elektroniki, która wymaga spełniania wymogów EMC,
• własny rozwój dzięki szerokiemu zakresowi zadań i projektów z wielu dziedzin (np. automatyka,
projekty morskie itd.),
• samodzielność działania ale też możliwość uzyskania wiedzy od kolegów,
• dobrą atmosferę twórczej pracy w zespole, skutecznie realizującym śmiałe, innowacyjne
wyzwania oraz prototypowe projekty,
• umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość przystąpienia do programu Multisport i
ubezpieczenia grupowego.
Jesteś zainteresowany? Jeszcze dziś prześlij swoje CV na adres:
rekrutacja@mpltechma.pl
Informacje o firmie
Kim jesteśmy?
Jesteśmy młodym Zespołem z dużymi ambicjami stałego doskonalenia siebie i naszych rozwiązań. Rozwój i
nauka to codzienna rzeczywistość, aby realizować urządzenia prototypowe i niskoseryjne.
Wspieramy się podczas wspólnego rozwiązywania problemów i wypracowywania optymalnych rozwiązań.
Jesteśmy odważni w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu opinii. Wzajemny szacunek jest fundamentem pracy
naszego Zespołu.
Co robimy?
Działamy od 2003 roku. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla automatyki przemysłowej oraz dla
automatyki morskiej. Konstruujemy i produkujemy również urządzenia elektroniczne.
Samodzielnie tworzymy koncepcje systemu, od projektu, konstrukcji mechanicznej, oprogramowania, aż po
wdrożenie u Klienta. Stosujemy nowoczesne produkty i utrzymujemy wysoki standard prac projektowych i
wykonawstwa. Nasi Klienci to rozpoznawalne, znaczące marki na świecie.
Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

