
Stażysta/Stażystka
Miejsce stażu: Warszawa (Żoliborz)
Nr ref.: PRA/02/20

Firma HC Center – oficjalny przedstawiciel marki Helvar w Polsce – poszukuje osób zainteresowanych tematyką 
systemów sterowania oświetleniem do odbycia płatnego stażu z możliwością nawiązania stałej współpracy.   

Zakres obowiązków:
- specyfikacja techniczna systemów sterowania
- przygotowanie rysunków CAD (2D)
- wsparcie techniczne zespołów handlowego i projektowego
- asysta przy wdrażaniu i programowaniu systemów sterowania (praca w terenie)

Opis stanowiska:
- praca stacjonarna, z możliwością okazjonalnych wyjazdów służbowych (do ustalenia)
- praca w zakresie min. 20 godzin tygodniowo (preferowany pełny etat)
- służbowy laptop (DELL 15’’) i smartfon
- stałe, ergonomiczne stanowisko pracy z monitorem (DELL 24’’)

Wymagania:
- wykształcenie wyższe (lub ostatnie lata studiów), na kierunku elektrotechnika lub pokrewnym 
- praktyczna znajomość środowiska CAD (rysowanie 2D)
- teoretyczna znajomość podstaw teorii obwodów i zasad projektowania instalacji elektrycznych
- teoretyczna znajomość podstaw techniki świetlnej
- język angielski na poziomie komunikatywnym (poziom B2 lub wyższy; konieczna umiejętność  
  czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim)

Mile widziane:
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość branży oświetleniowej
- gotowość do okazjonalnych wyjazdów służbowych
- prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
- możliwość zdobycia doświadczenia i dalszego rozwoju zawodowego
- szkolenia w zakresie projektowania i programowania systemów sterowania oświetleniem
- możliwość dostosowania czasu pracy do zajęć na uczelni
- pracę w młodym i bardzo dynamicznym zespole
- humor na co dzień i wspólne wegeteriańskie lunche w czwartki

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do Pani Katarzyny Siuchnińskiej: k.siuchninska@helvar.pl
W tytule maila prosimy o podanie nr ref.: PRA/02/20
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
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 HC Center Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Anny German 15 zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest HC Center Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Anny German 15. Dane zbierane są dla potrzeb 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.helvar.pl


