Automatycznie więcej korzyści

To właśnie dzięki ludziom - naszym pracownikom - jesteśmy firmą liczącą się na rynku automatyki i
informatyki przemysłowej w Polsce. Działamy z sukcesem od 1989 roku oferując kompleksową realizację
zadań z dziedziny automatyzacji procesów, instalacji elektrycznych oraz autorskich systemów
informatycznych.
Nasza kadra stanowi połączenie wieloletniego doświadczenia zdobytego w pracy na rzecz wielu gałęzi
przemysłu z entuzjazmem oraz świeżym spojrzeniem młodych inżynierów. Dokładamy wszelkich starań, aby
atmosfera w firmie sprzyjała twórczej pracy i rozwojowi osobistemu.
Więcej o nas znajdziesz na www.procomsystem.pl
Aktualnie poszukujemy członka zespołu do pracy na stanowisku:

Projektant Instalacji Elektrycznych
w Zakładzie Automatyki Energetyki
Miejsce pracy: Wrocław
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie instalacji
elektrycznych.
Wymagania konieczne dla Projektanta Instalacji Elektrycznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posiadanie Uprawnień Budowlanych w specjalności „instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” bez ograniczeń,
min. roczne doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji elektrycznych,
dobra znajomość oprogramowania specjalistycznego (ePlan, AutoCad lub pokrewne),
umiejętność pracy z dokumentacją techniczną,
znajomość projektowania instalacji siły, oświetlenia, linii kablowych, rozdzielnic elektrycznych,
umiejętność kosztorysowania projektów,
inicjatywa i kreatywność,
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie w wykonywane zadania

Dodatkowym atutem będzie znajomość:
•
•
•

uprawnienia SEP do 1kV
praktyczna znajomość języka angielskiego
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•
•
•
•
•

uczestnictwo w ciekawych projektach, dających możliwość rozwoju zawodowego
zatrudnienie na pełny etat i umowę o pracę
wysoką dopłatę do programu Benefit Multisport
dofinansowanie nauki (studia, kursy, szkolenia, język)
przyjazną atmosferę pracy

Czekamy na Twoją aplikację.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie i szczegółach dalszego postępowania.
Gwarantujemy pełną poufność nadesłanych zgłoszeń.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji na adres rekrutacja@procomsystem.pl
lub za pomocą przycisku aplikuj na naszej stronie www.procomsystem.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez PROCOM SYSTEM
S.A. zawartych w przesłanej nam ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. Ust. 2016r. poz.
922).

