Do grupy LUXIONA należą tak znane w Europie marki jak Troll, Metalarte, Sagelux. Oświetlenie jest
naszą pasją od ponad 80 lat. Zakres działalności grupy LUXIONA obejmuje wszystkie etapy realizacji
inwestycji w dziedzinie oświetlenia. Realizowane przez nas projekty uwzględniają najnowsze
osiągnięcia w kontekście oszczędności energii w systemie oświetleniowym oraz nowoczesny design.
Naszym celem jest zapewnienie najwyższego zadowolenia Klienta z eksploatowanego oświetlenia.
Obecnie do naszego Działu Konstrukcyjnego poszukujemy osoby na stanowisko:

KONSTRUKTOR - ELEKTRYK
Miejsce pracy: Jacentów, gm. Sadowie, woj. świętokrzyskie
Wymagania:
•

Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki, na kierunku elektrotechnicznym lub mechanicznym

•

Mile widziana specjalizacja Technika Oświetleniowa, znajomość technologii LED

•

Znajomość programu Corel Draw

•

Mile widziana znajomość programów Solid Edge, Auto Cad

•

Doświadczenia w pracy na stanowisku konstruktora lub technologa, przy projektowaniu nowych
produktów, wdrażanie ich do produkcji

•

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•

Bardzo duża dokładność i zaangażowanie

Oferujemy:
•

Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

•

Pracę z młodym zespołem

•

Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

•

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę

•

Motywacyjny system premiowy

Opis stanowiska:
•

Opracowanie dokumentacji – schematów elektrycznych

•

Dobór komponentów

•

Nadzorowanie procesów badań i certyfikacji produktów

•

Wykonywanie badań w laboratorium firmowym

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V. oraz listu motywacyjnego na adres e-mail:
kadry@luxiona.com.
Prosimy o umieszczenie w CV zgody następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie obecnej rekrutacji
zg. z art. 6 ust. 1, lit. a RODO.”
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez LUXIONA POLAND S.A. Jacentów 167, 27-580 KRS
nr 0000051064 Twoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane
nie są wykorzystywane do innych rekrutacji, są przechowywane przez okres 3 m-cy, po tym okresie są niszczone.
W w/w okresie masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia podanych danych, wniesienia skargi
oraz cofnięcie zgody. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Inspektorem Ochrony Danych LUXIONA POLAND S.A. jest adwokat Paweł Szot, e-mail pawel@szot-adwokat.pl; telefon: +48
46 832 71 38.

