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   OFERTA PRACY 

 
D.E.F.T. Polska w ramach prowadzonej rekrutacji zatrudni absolwentów uczelni wyższej         
                                                                            na  stanowisko: 
 

TECHNIK  SERWISU ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ 
Nr. referencyjny  02/2019 
Oferta ważna do dnia  30.09.2019 roku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE  

 Realizowanie prac serwisowych zgodnie z obowiązującymi procedurami   

 Diagnozowanie  i  usuwanie  awarii  występujących  w  trakcie  eksploatacji  armatury   
przemysłowej  i  urządzeń sterujących 

 Kontrola oraz regulacja urządzeń 

 Udział w rozruchach instalacji  przesyłowych  z  zabudowaną   armaturą  przemysłową 

 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji w obszarze działania  

 Sporządzanie protokołów z czynności serwisowych 

 Współpraca z  innymi  jednostkami organizacyjnymi  przedsiębiorstwa  oraz realizacja  
dodatkowych zadań wynikających z bieżących potrzeb  
 

PROPOZYCJĘ KIERUJEMY DO OSÓB  KTÓRE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE WYMAGANIA  

 Wykształcenie wyższe techniczne  

 Wysoki zmysł techniczny oraz umiejętności analitycznego myślenia 

 Posiadają  wiedzę  z  zakresu  mechaniki maszyn  i  instalacji elektrycznych, jak również  
obsługi przyrządów pomiarowych 

 Potrafią obsługiwać systemy operacyjne Windows, pakiet MS Office, aplikacje biurowe  

 Wykazują gotowość do okresowej dyspozycyjności 

 Są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań 

 Dobrą znajomość języka angielskiego 

 Posiadania   prawa  jazdy  kategorii  B   i   doświadczenia  w   prowadzeniu   samochodu 
 
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE 

 Umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz dokumentacji  technicznej  

 Posiadanie  aktualnych   świadectw  kwalifikacyjnych  z  zakresu  eksploatacji  urządzeń   
energetycznych  grupy E1 i E3 oraz SEP  

 
DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU   

 Możliwość rozwoju i pracy przy unikalnych projektach na rynku polskim  

 Kontakt z renomowanymi firmami polskimi i europejskimi 

 Konkurencyjne wynagrodzenie na rynku polskim 

 Profesjonalne narzędzia pracy 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Możliwość  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  w   kraju i zagranicą 

 Dofinansowanie do wypoczynku 
Miejsce świadczenia pracy: 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 3; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Kandydatów   spełniających   postawione  wymagania  i  zainteresowanych   proponowanym  stanowiskiem prosimy           
o przesłanie CV  wraz z listem motywacyjnym zawierającym numer referencyjny na adres  rekrutacja@deft.com.pl  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 508 500 907. 
Wysyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez D.E.F.T. Polska danych osobowych 
zawartych  w   zgłoszeniu  rekrutacyjnym  w   celu  prowadzenia   rekrutacji   na   stanowisko   wskazane   w   ogłoszeniu.   
Klauzula informacyjna 
Jeżeli   Pana/Pani    dane   aplikacyjne mają pozostać   w   naszej   bazie   w   okresie   prowadzonej   rekrutacji,  proszę  
umieść  w  CV i Liście Motywacyjnym  następującą   zgodę: 
 „Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym przez D.E.F.T. Polska (NIP: 
6262042221, REGON: 276848029), ul. Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom dla celów związanych z procesem 
rekrutacyjnym. Podanie  powyższych danych jest dobrowolne, jednakże   niezbędne   do realizacji  celu   przetwarzania.  
W  każdym   czasie  może Pan/Pani  cofnąć  zgodę,  kontaktując  się   z   nami   pod   adresem   rekrutacja@deft.com.pl. 
 
              Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Otrzymanych ofert nie odsyłamy. 
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