
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

 Automatyk 
 Miejsce pracy: Barlinek (woj. zachodniopomorskie) 

 Numer ref.: AUT/UR/BIN/2021 

  
Oferujemy: 

  

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę u lidera w branży, 

• awans i wyższe zarobki dla podnoszących swoje kwalifikacje – kursy i szkolenia finansowane przez pracodawcę oraz 
szkolenia wewnętrzne z obsługi nowych maszyn, 

• świadczenia dla pracowników – m.in. dodatki do wypoczynku, na święta, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenie 
grupowe, 

• wsparcie opiekuna w czasie wdrożenia, 

• pracę w nowoczesnym, zmodernizowanym zakładzie pracy, 

• przyjazną atmosferę, 

• cenne kontakty i znajomości. 
 

 
 

 Zakres obowiązków: 
  

 • naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych oraz aparatów elektrycznych na podległym obszarze, 
• prace naprawcze, serwisowe, remontowe i prewencyjne w obszarach utrzymania ruchu, 
• realizuje zlecenia wydane przez bezpośredniego przełożonego, 
• współpraca z technikami DUR i pracownikami produkcji. 

  

 Wymagania: 
  

 • wykształcenie minimum średnie techniczne mile widziane wyższe , 

• podstawowa znajomość napędów i serwonapędów, pneumatycznych i hydraulicznych układów automatyki, 

• uprawnienia E1 E2, 

• doświadczenie w dziale utrzymania ruchu będzie dodatkowym atutem, 

• umiejętność obsługi komputera, 

• zdolności do pracy zespołowej oraz umiejętności pracy pod presją czasu, 

• doskonała organizacja pracy własnej, 

• sumienność i dokładność.  

  
 

  
  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z poziomu strony kariery lub mailowo na adres 
rekrutacja@barlinek.com.pl w tytule wpisując numer referencyjny oferty. 

  
 W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)”. 

  
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że 
administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 36. Dane osobowe będą przetwarzane  
w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji w Grupie Kapitałowej Barlinek. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom Grupy 
Kapitałowej Barlinek oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.  
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