
 

 

Od prawie 20 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej na 
rynek polski i międzynarodowy. Naszymi klientami są m.in. elektrownie, elektrociepłownie, zakłady 
petrochemiczne i chemiczne, gazownictwo, farmacja, producenci gazów technicznych 
i międzynarodowi integratorzy systemów AKPiA. 

Zajmujemy się sprzedażą i serwisem analizatorów oraz projektowaniem i realizacją "pod klucz" 
kompletnych systemów analitycznych do pomiarów parametrów fizykochemicznych cieczy i gazów 
w procesach przemysłowych. Dostarczamy systemy detekcji gazów palnych i toksycznych 
w otoczeniu oraz urządzenia do poboru próbki do analiz ciągłych i dla laboratoriów. Więcej 
informacji: www.technopomiar.pl 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: 

REFERENT DS. SERWISU 

 Nasze oczekiwania: 

• Wykształcenie średnie lub wyższe  (mile widziane techniczne lub ekonomiczne); 

• Biegła znajomość oprogramowania: Pakiet Microsoft Office (Excel, Word ); 

• Umiejętność planowania, dobra organizacja pracy; 

• Inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie; 

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; 

• Znajomość obsługi programu INFORM FLEX (mile widziane). 

Opis stanowiska: 

• Prowadzenie rejestru zleceń działu serwisu, ich rozliczanie i weryfikacja danych niezbędnych 

do wystawienia faktur; 

• Prowadzenie harmonogramu pracy pracowników serwisu;  

• Przygotowanie wyjazdów serwisowych (dokumenty, narzędzia, części zamienne)  

• Zakupy dla działu serwisu; 

• Dbanie o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów w dziale; 

• Wsparcie kierownictwa działu w zakresie przygotowywania przetargów; 

• Prowadzenie rejestrów odzieży, narzędzi i wyposażenia; 

• Nadzór nad szkoleniami bhp, uprawnieniami pracowników serwisu. 
 

Oferujemy:  

• pracę w zgranym i doświadczonym zespole w miłej atmosferze; 

• możliwość rozwoju w zależności od umiejętności i zaangażowania; 

• stabilne zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę (stała pensja plus premia 

kwartalna). 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres rekrutacja@technopomiar.pl 
 

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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