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EBZ Automation-Engineering Sp. z o.o. – firma należąca do globalnego koncernu EBZ Group, 

działającego w branży Automotive, z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją 

międzynarodową, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

  

W związku z dalszym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Inżynier Elektryk Projektant (Eplan) 
Miejsce pracy: Gliwice 

 

 

Zachęcamy do aplikowania również absolwentów oraz studentów zaocznych! 

 

 

Opis stanowiska: 

 Projektowanie instalacji elektrycznych zgodnie z ustaleniami w środowisku Eplan Electric 

P8 w branży automotive, 

 Współpraca z działem automatyki oraz konstrukcji. 

 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, 

 Znajomość oprogramowania EPLAN Electric P8, 

 Znajomość podstawowych zagadnień automatyki przemysłowej oraz umiejętność 

zastosowania ich w codziennej pracy, 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane), 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego, 

 Prawo jazdy kat. B, 

 Kreatywność, komunikatywność i sumienność,  

 Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji własnego czasu pracy. 
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Oferujemy: 

 Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), 

 Dodatkowy system premiowania,  

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poznania najnowszych technologii w 

branży automotive, 

 Kartę Multisport oraz inne benefity pracownicze, 

 Przyjazną atmosferę oraz pracę w zespole specjalistów w dziedzinie projektowania, 

 Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy. 

 

 

 

 

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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