
     

                  
 

 

 

 

 

 

W związku z ciągłym powiększaniem zespołu firma obecnie poszukuje kandydatów na 

stanowisko: Specjalista ds. Automatyki 

 

Miejsce zatrudnienia: Jawor 

 

 

Twoje zadania:  

  

1. Dokonywanie bieżących kontroli i oceny stanu technicznego maszyn 

2. Wykonywanie prac przewidzianych w instrukcjach przeglądów konserwacji 

maszyn 

3. Zapoznawanie się z dokumentacją techniczną powierzonych opiece urządzeń i 

maszyn 

4. Usuwanie awarii maszyn i urządzeń  

5. Analizowanie przyczyn awarii i wprowadzania rozwiązań eliminujących źródło 

problemu 

6. Czynne wsparcie zespołu UR w rozwiązywaniu problemów technicznych 

7. Informowanie przełożonych o sytuacjach wymagających interwencji w celu 

zabezpieczenia wysokiej jakości usług  świadczonych przez Spółkę 

 

Nasze oczekiwania: 

 

1. Wykształcenie techniczne preferowane: automatyka, elektronika, mechatronika 

2. Umiejętność posługiwania się schematem elektrycznym  

3. Umiejętność diagnozy sterowników PLC Siemens S7 300/400 lub 1200/1500 

4. Doświadczenie w pracy z automatyką przemysłową  

5. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych  

6. Uprawnienia SEP E1 do 1 kV 

7. Doświadczenie w pracy z robotami przemysłowymi będzie dodatkowym 

atutem 

 



     

                  
 

 

 

 

Dla Ciebie: 

 

1. Umowę o pracę 

2. Jasny system premiowy  

3. Możliwość awansu 

4. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

5. Możliwość wdrażania własnych pomysłów  

6. Prace w nowoczesnym parku maszynowym  

7. Niezbędne narzędzia do pracy  

 

Co wyróżnia się pracownika Leadec?  

- mówi tak ciągłemu szkoleniu i rozwojowi swoich umiejętności  

- stale szuka nowych rozwiązań 

- chętnie dzieli się swoimi pomysłami oraz jest zaangażowany w swój obszar pracy 

- zespół daje mu siłę i wsparcie w codziennej pracy 

 
 

Aplikacje prosimy przesyłać na e-mail: jawor@leadec-services.com.pl Uprzejmie 

informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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