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Firma produkująca maszyny dla przemysłu poligraficznego sprostając wymaganiom rynku oraz 
wzrostu produkcji poszukujemy osoby na stanowisko 

Inżynier Serwisu 

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko inżynier serwisu.  

OBOWIĄZKI: 

 Wykonywanie napraw i przeglądów istniejących maszyn u Klienta 
 Typowanie części zamiennych 
 Tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowych 
 Prezentacje oraz szkolenia z maszyn obecnym i nowym Klientom 
 Wykonywanie testów wewnętrznych maszyn 
 Osobisty kontakt z Klientami, porady i wsparcie techniczne 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie techniczne (mechaniczne) 
 Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) w co najmniej stopniu komunikatywnym 

- warunek konieczny 
 Prawo jazdy kat. B  
 Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych 
 Samodzielność, dokładność, rzetelność 
 Zdolności manualne, łatwość diagnozowania problemów 
 wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
 silna osobowość i asertywność oraz umiejętności analityczne i organizacyjne, 

samodzielność 
 skrupulatność i dokładność 

OFERUJEMY: 

 Możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu pneumatyki, elektryki i automatyki 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności 
 Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia kompetencji 
 Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczeń 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Lesko Engineering Leszek Seroczyński z siedzibą w Nadmie zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 

Informujemy, że Administratorem danych jest Lesko Engineering Leszek Seroczyński z siedzibą w Nadmie przy ul. Pólko 20. 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. 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 


