
 

Elektronik 

Jak wiesz, produkujemy kamery oraz detektory do wczesnej detekcji pożarów lasów. Klimat się zmienia a to 
wpływa na rynek na którym pracujemy. Na rynku pojawia się co raz więcej klientów zatem mamy co robić - 
ba, nawet się nie wyrabiamy. Mamy świetny zespół produkcyjny ale ilość zamówień przekracza nasze 
możliwości realizacji dostaw na czas. Dlatego właśnie chcemy powiększyć zespół produkcyjny o kogoś, to zna 
się trochę na sprzęcie elektronicznym, nie boi się instalowania procesorów na płytce elektronicznej i nie 
będzie bał się wejść czasem na maszt zamontować kamerę. 

Co będzie w zakresie Twoich obowiązków  

• Udział w produkcji zaawansowanych układów elektronicznych 
• Projektowanie, konfigurowanie i testowanie sterowników 
• Montaż instalacji elektrycznych/elektronicznych 
• Montaż i serwis radiolinii 
• Diagnozowanie i naprawa usterek w zrealizowanych instalacjach 

Czego od Ciebie wymagamy? 

• Znajomość zagadnień technologicznych  IT 
• Praktycznej znajomości technologii komputerowych 
• Znajomości technik mikroprocesorowych i komunikacyjnych 
• Gotowości do nauczenia się pracy na wysokości 
• Samodzielności w działaniu 
• Dyspozycyjności do pracy w terenie 

Co możemy Ci zaoferować?  

• Elastyczne godziny pracy 
• Ciężką pracę ale za odpowiednie wynagrodzenie 
• U nas możesz się rozwijać i zmieniać stanowiska pracy ponieważ szybko się rozwijamy 
• Nie ma nudy ale oferujemy Ci spokojną atmosferę w pracy 
• Wszelkie potrzebne narzędzia: komputer, telefon 
• opiekę medyczną abyś był zdrowy 
• kartę MulTsport abyś był aktywny  

Jesteś zainteresowany? Wyślij nam swoje CV i list motywacyjny na e-mail biuro@smokedsystem.com  

W CV proszę zawrzeć klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji 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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