W związku z dynamicznym rozwojem firmy Przedsiębiorstwo BadawczoWdrożeniowe „Frako-Term” Sp. z o.o. działające w zakresie technik próżniowych
i niskich temperatur poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Elektroenergetyk/Inżynier Projektu
Profil kandydata:
•
Wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe (elektrotechnika, elektroenergetyka)
•
Znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania schematów elektrycznych
•
Podstawowa znajomość obowiązujących przepisów oraz norm branżowych
•
Ogólna znajomość rynku i rozwiązań stosowanych w dystrybucji i rozdziale energii
elektrycznej;
•
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
•
Profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywane zadania
•
Samodzielność i dobra organizacja pracy
•
Prawo jazdy kat. B
•
Komunikatywna znajomość j. rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
Opis obowiązków:
•
Prowadzenie uzgodnień technicznych pomiędzy klientem oraz wykonawcami
•
Przygotowywanie technicznych zapytań ofertowych
•
Przygotowanie kosztorysów, kalkulacji oraz ofert techniczno-handlowych
•
Nadzór i koordynacja realizowanych projektów
•
Przeprowadzanie odbiorów wykonawczych
Oferujemy:
•
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•
Ubezpieczenie grupowe
•
Pakiet medyczny
•
Przyjazną atmosferę pracy
•
Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: biuro@frakoterm.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe "Frako-Term" Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3, w celu
realizacji tego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.). Oświadczam, że zostałam/zostałem
powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału
w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "Frako-Term"
Sp. z o. o.”
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo BadawczoWdrożeniowe Frako-Term Sp. z o. o. . z siedzibą w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3. Dane zbierane są
dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

