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INFORMACJE O FIRMIE 

Nazwa firmy  Megger Sp. z o.o. 

Adres firmy:  
Słoneczna 42A, 05-500 Stara Iwiczna/Piaseczno 

Profil działalności Biuro techniczno-handlowe, oddział brytyjskiego koncernu 

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz oczekiwaniami finansowymi na adres: 

Imię i nazwisko Zdzisław Seweryn 

Stanowisko Dyrektor 

tel. +48 22 2 809 808    e-mail 
zdzisław.seweryn@megger.com 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANOWISKA 

STANOWISKO Technik Serwisu/ Inżynier Serwisu  

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATA 

Wykształcenie Średnie/Wyższe (elektrotechnika, elektronika i pokrewne) 

Znajomość języków 

obcych 

 stopień znajomości 

angielski 

inne 

dobry - kontakt telefoniczny, emailowy, szkolenia zagranicą 

 

Znajomość programów 

komputerowych 

 stopień znajomości 

Word 

Excel 

Power Point 

Dobra 

Dobra 

Dobra 

Prawo jazdy  tak 

Wymagane 

doświadczenie 

min. 2 lata praktyki w serwisie,  
umiejętność posługiwania się oprzyrządowaniem serwisowym (lutownice, 
multimetry, oscyloskopy ) 

 

Cechy osobowe dokładność, uczciwość, dobra organizacja pracy 

 

OBOWIĄZKI I ZADANIA 

Zadania podstawowe 
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Diagnozowanie usterek na poziomie modułów i podzespołów elektronicznych, 

Wymiana elementów mechanicznych i kompletnych modułów elektronicznych jak i podzespołów, 

Wykonywanie kalibracji urządzeń i aktualizacji oprogramowania, 

Testowanie urządzeń po dokonaniu naprawy, 

Koordynacja dostaw części zamiennych, 

Odpowiedzialność za konserwację i wymianę narzędzi naprawczych, 

Tworzenie raportów i zestawień statystycznych napraw na potrzeby zarządcze, 

 

MIEJSCE STANOWISKA W FIRMIE 

Podległość służbowa bezpośrednio Dyrektorowi 

Współpraca z innymi 

stanowiskami 

z pracownikami w biurze i w terenie, z pracownikami serwisu w zakładach w UK, w 

US, w Szwecji i w Niemczech 

Przyszłość stanowiska wraz z rozwojem firmy w Polsce 

 

WARUNKI PRACY 

Godziny pracy pon-czw. od 7.30 – 16.00, piątek 7.30-13.30 ( możliwość indywidualnego ustalenia) 

Wymagania 

dyspozycyjności 

możliwe wizyty u klientów 

 

OFERTA DLA KANDYDATA 

Wynagrodzenie 

podstawowe 

do ustalenia, proszę o przedstawienie oczekiwań finansowych kandydata 

Prowizje bonus roczny 

Szkolenia udział w szkoleniach w Polsce i zagranicą  

Odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług i prawidłowość dostaw części zamiennych 

Możliwości awansu awans możliwy w miarę rozwoju firmy i rozszerzania działalności  

Termin rozpoczęcia 

pracy 

możliwie szybki, ale uzależniony od możliwości wybranego kandydata 

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 Megger Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 


