
Co nas wyróżnia?
Innowacja najlepiej oddaje filozofię oraz działanie naszej firmy. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą – prze-
mawia za nami 25 lat funkcjonowania. Jesteśmy twórcami nowoczesnych i wyjątkowych na skalę światową 
rozwiązań (także opatentowanych). 50% naszej sprzedaży stanowi eksport. Nasze rozwiązania wielokrotnie 
były nagradzane, zarówno przez instytuty naukowe, jak i komisje przyznające nagrody i wyróżnienia na mię-
dzynarodowych specjalistycznych targach. Naszą siłą jest młody i zgrany zespół. Stawiamy na inicjatywę.

Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy nabór na stanowisko:

www.eckert.com.pl

Opis stanowiska:
 — na prowadzeniu badań w dziedzinie nowoczesnych 

technologii elektronicznych i ich aplikacji 
do zastosowań przemysłowych;

 — na testowaniu, wdrażaniu, uruchamianiu 
systemów automatyki;

 — na wprowadzaniu zmian w urządzeniach 
testowych (prototypach);

 — na projektowaniu, konfiguracji i wdrażaniu 
systemów sterowania dla maszyn CNC.

Wymagania:
 — wykształcenia średniego technicznego/

wyższego (elektronik/inżynier automatyk); 
 — doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku mile widziane;
 — dobrej znajomości i umiejętności posługiwania 

się przyrządami pomiarowymi;
 — dobrej znajomości języka angielskiego;
 — znajomości podstaw programowania, 

mechanizmów automatyki przemysłowej;
 — wiedzy z zakresu mechaniki;
 — umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną;
 — prawa jazdy kat. B;
 — znajomości pakietu MS Office.

Oczekujemy:
 — dobrej organizacji pracy i terminowości;
 — orientacji na realizację powierzonych zadań;
 — samodyscypliny i wytrwałości w dążeniu 

do wyznaczonych celów;
 — umiejętności samodzielnej pracy.

Oferujemy:
 — pracę z najnowszymi technologiami (maszyny laserowe)
 — pracę w miłym i zaangażowanym zespole
 — szansę realizacji ciekawych i ambitnych 

projektów technicznych 
 — umowę o pracę w prestiżowej i nowoczesnej 

firmie o długoletniej historii;
 — stabilność zatrudnienia;
 — atrakcyjne warunki pracy – wynagrodzenie 

wzrastające wraz z rozwojem Twoich kompetencji;
 — możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w 

ciekawych szkoleniach polskich i zagranicznych.

Dokumenty w języku polskim: 
CV i list motywacyjny zawierający klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji bieżącego i przyszłych procesów rekrutacji w firmie 
ECKERT AS Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

proszę kierować na adres: 
rekrutacja@eckert.com.pl

lub korespondencyjnie:  
ECKERT AS Sp. z o.o., 
ul. Pawicka  4c, 59-220 Legnica
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