
 
 

Nasza firma specjalizuje się w produkcji wyrobów tytoniowych i do nowo 
otwieranego zakładu produkcyjnego w Skrzyńsku w okolicach Radomia, poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 

Elektronik UR (Utrzymania Ruchu) Maszyn Produkcyjnych 

 

Do Twoich zadań będzie należało: 

 Usuwanie bieżących awarii elektronicznych 

 Nadzorowaniem systemów elektronicznych w zakresie eksploatacji, konserwacji oraz remontów maszyn                

i linii produkcyjnych 

 Nadzór nad systemami sterowania maszyn 

 Naprawy i regulacje szaf sterowniczych i układów sterowania maszyn 

 Modernizacja systemów elektronicznych 

 Diagnostyka układów sterowania 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie lub wyższe (elektromechanik, elektryk, mechatronik, automatyk lub elektronik) 

 Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z elektroniką lub automatyką w środowisku 

przemysłowym (FMCG, przemysł tytoniowy, opakowaniowy lub papierniczy) 

 Umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek maszyn produkcyjnych 

 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie elektryki i elektroniki 

 Posiadanie uprawnień SEP G1 do 1kV (w zakresie Eksploatacja) 

 Znajomość obsługi komputera 

 Podstawowa znajomość języka angielskiego 

 Dodatkowymi atutami będą: znajomość obsługi sterowników PLC Siemens, Beckhoff 

 Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

Oferujemy: 

 Pracę w międzynarodowym środowisku z możliwością rozwoju zawodowego 

 Możliwość pracy w organizacji w fazie intensywnego wzrostu i innowacji 

 Rzeczywisty wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy 

 Konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy 

 Szkolenie wdrażające i benefity 

 

https://paristobacco.pl/


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@paristobacco.pl                              
z dopiskiem: „Elektronik UR”. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  
 
Kandydatom zapewniamy poufność, możliwość kontaktu w dogodnych godzinach oraz jasny i przejrzysty 
proces rekrutacji. 

 
W przesyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę informacyjną: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) 
  
CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i będą usuwane z bazy. 
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