Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „Frako-Term”, zajmujące się konstrukcją
prototypów urządzeń z zakresu kriogeniki, nadprzewodnictwa i magazynowania energii
zatrudni osobę na stanowisko:

Elektronik
Zakres obowiązków:
• wykonywanie montażu prototypów urządzeń elektronicznych na podstawie
dokumentacji, rysunków technicznych i schematów,
• przygotowywanie zestawień elementów elektronicznych na podstawie dokumentacji,
• udział w montażu urządzeń i konstrukcji.
• obsługa zaawansowanych przyrządów pomiarowych,
• udział w projektowaniu rozwiązań z zakresu konstrukcji elektronicznych
• udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych,

Oczekujemy:
• zdolności manualnych w zakresie montażu urządzeń elektronicznych,
• umiejętności czytania i sporządzania schematów urządzeń elektronicznych,
• praktyczna umiejętność lutowania,
• podstawowa wiedza o zasadach działania urządzeń elektronicznych,
• umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

Mile widziane:
• znajomość systemów komputerowego projektowania urządzeń elektronicznych,
• umiejętność prowadzenia prostych obliczeń napięć i prądów,
• doświadczenie w pracy z zaawansowanymi przyrządami pomiarowymi,
• orientacja w podstawowych normach dotyczących konstrukcji elektrycznych,

Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę na pełen etat,
• miejsce wykonywania pracy w Otłoczynie (zapewniamy bezpłatny dowóz do pracy z
Torunia),
• dobre warunki płacowe (ubezpieczenie, pakiet medyczny),
• praca jednozmianowa,

• możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z nowymi technologiami.

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.

