Founded in 1969 as SEG in Krefeld, Germany - grown under Woodward for more than 10 years - ConverterTec is a global
specialist in electric power conversion. Since 1995, first variable-speed Concycle® generators and power conversion
technology is being used in marine applications, Uninterruptible Power Supply as well as in upcoming wind and solar/PV
applications.
As of today, we are looking to a legacy of more than 23,000 converter systems in on- and offshore applications, shipped to 47
different countries worldwide, which correspond to more than 45GW.
Our R&D centers in Kempen, Krakow and Sofia as well as our global service hubs support our global customer base on all
continents.

W Brzegach szukamy

Technik Elektryk/Elektronik
Twoje Zadania:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wsparcie procesu montażu szaf prototypowych na podstawie specyfikacji technicznej
Testowanie szaf elektrycznych zgodnie z pisemnymi procedurami na poziomie podstawowym
Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi jednostkami aż do poziomu komponentów pod ścisłym nadzorem
Tworzy dokumentację zgodnie z wymogami pisemnych procedur
Współpracuje zgodnie z Procedurami Specyfikacji Testów (TSP) zgodnie z wymaganiami
Może prowadzić szkolenia w miejscu pracy innych osób
Wspiera ciągłe działania doskonalące
Może montować elementy sterujące i/lub szafki
Wykonuje testy jakości zgodnie z wymaganiami
Wykonuje raporty i transakcje niezgodności

Wymagania:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Podstawowa znajomość teorii elektromechanicznej
Podstawowa umiejętność czytania i rozumienia wielu różnych rodzajów dokumentacji ( schematy,rysunki mechaniczne,
zestawienia materiałów)
Umiejętność uczenia i rozumienia wielu różnych podstawowych aplikacji komputerowych
Umiejętność przestrzegania szczegółowych instrukcji
Możliwość wykonania montażu komponentów, okablowania zgodnie ze schematami i rysunkami technicznymi
Podstawowa umiejętność rozwiązywania problemów na poziomie modułowym
Podstawowa umiejętność komunikacji pisemnej/werbalnej
Stopień technika w zakresie elektryki/elektroniki lub równoważny

Oferujemy

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Świetne warunki pracy w międzynarodowej firmie
Umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną LuxMed
Benefity, kartę multisport, dofinansowania itp.
Ubezpieczenie na życie
Możliwość rozwoju kariery

Jeżeli zainteresowała cię powyższa oferta pracy, skontaktuj się z nami.
ConverterTec Poland sp. z o. o.
Skarbowa 32, 32-005 Niepołomice
Contact person:
Mobil:
E-mail:

HR Poland
+48 784 057 915
hrpoland@convertertec.com

