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Firma z branży Automotive, lider w dziedzinie robotyki w Europie z ugruntowaną pozycją na 
rynku międzynarodowym podpartą wieloletnim doświadczeniem w zakresie robotyki                       
i automatyki przemysłowej.  

  W związku z dalszym rozwojem, poszukujemy do naszych oddziałów kandydatów na stanowisko: 

Technik  ds. pomiarów  3D
Miejsce pracy: Szczecin 

  
 

Opis stanowiska: 
• Wykonywanie pomiarów przyrządami pomiarowymi (Laser tracker, Skaner 3D),
• Sporządzanie raportów pomiarowych oraz opracowywanie skanów,
• Wykonywanie kalibracji robotów przemysłowych oraz innych elementów instalacji przemysłowych.

 

Oferujemy: 

 • Możliwość kształcenia, rozwoju oraz awansu w frmie o pozycji lidera na rynku, 
• Pełne wdrożenie pracownika w zakres obowiązków (chętnie przyuczymy), 
• Wynagrodzenie proporcjonalne do posiadanego doświadczenia oraz dodatkowe benefty.

  

 
Oczekujemy: 

• 

Wykształcenia technicznego średniego lub wyższego, 

• 
Gotowości do wyjazdów służbowych (głównie zagranicznych) – warunek konieczny,  

• 
Samodzielności oraz umiejętności analizowania problemów i znajdowania rozwiązań,  
 

• 
Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu min. komunikatywnym,

• 
Komunikatywności oraz chęci podnoszenia swoich kwalifkacji,  

•

 

Czynnego prawa jazdy kat. B, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@qt-swiss.eu  
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez RW Swiss Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Zabrska 17 (dotyczy 
również danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu  pracy) w związku z 
prowadzoną rekrutacją, a także  w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych 
jest  ważna  do  odwołania.  Zostałem  poinformowany/a  o  prawie  wglądu  i  poprawiania  treści  oraz 
możliwości usunięcia moich danych”. 

 
 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.  
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•

 • Mile widziana umiejętność obsługi robotów przemysłowych oraz przyrządów pomiarowych.
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