
Serwisant urządzeń do pomiarów fizykochemicznych
ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław

Nasze oczekiwania:
 9 Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki techniczne związane z energetyką)
 9 Podstawowa znajomość zasad z dziedziny metrologii i chemii (pomiary i dokumentacja pomiarów 

fizykochemicznych cieczy i gazów, parametrów takich jak: ciecze pH, przewodność, twardość wody, 
Na+,SiO2 itp. gazy NH3, NOx, CO, C3H8, CH4, O2, CO itp.)

 9 Gotowość do wyjazdów służbowych, praca o charakterze delegacyjnym na terenie kraju (średnio 5-15 dni 
w skali miesiąca)

 9 Odpowiedzialność, zaangażowanie, lojalność w tym umiejętność budowania relacji z klientem  
i utrzymywania dobrych kontaktów 

 9 Kreatywne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 9 Konsekwencja w działaniu i dobra organizacja pracy własnej
 9 Uprawnienia SEP do 1kV, prawo jazdy Kat. B, znajomość języka: Angielski

Opis stanowiska:
 9 Realizacja prac serwisowych urządzeń na instalacjach technologicznych. Teren zakładów Zamawiającego (różne 

gałęziach przemysłu), w podziale na:
Aparatura do pomiarów fizykochemicznych cieczy, aparatura do pomiarów fizykochemicznych gazu, układy 
poboru i przygotowania próbki (Obiegi parowe, produkty naftowe, gazy procesowe), stacjonarne systemy detekcji 
gazów, systemy emisyjne

 9 W zakresie:
Kontrola stanu technicznego aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywanie czynności przeglądowych, 
konserwacyjnych i naprawczych aparatury, montaż oraz uruchomienia aparatury do pomiarów fizykochemicznych 
na obiekcie, konfiguracja urządzeń, przeprowadzenie szkoleń dla użytkownika z zainstalowanej aparatury, 
posługiwaniu się dokumentacją AKPiA, DTR urządzeń, projektową , prowadzenia polityki firmy w zakresie 
dystrybucji materiałów i urządzeń, doradztwa technicznego, oraz odpowiedzialności za utrzymanie serwisowanej 
aparatury w sprawności technicznej, prowadzenie korespondencji z klientem, wykonywania sprawozdań z prac  
i niezbędnych dokumentów do rozliczenia wykonanej usługi;

Oferujemy:
 9 Pracę w doświadczonym zespole, w renomowanej dynamicznie rozwijającej się firmie,
 9 Stabilne zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę,
 9 Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa (kwartalna),
 9 Pakiet świadczeń pracowniczych: premie kwartalne, prezenty świąteczne, dofinansowanie na wakacje, 

imprezy integracyjne, dofinansowanie do karty Benefit Multisport
 9 Opiekę medyczną Lux-Med,
 9 Pracę dla osób także z mniejszym doświadczeniem, chętnych do rozwoju i nabycia nowych umiejętności

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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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