OFERTA PRACY
Zakład Energoelektroniki TWERD jest polskim producentem układów energoelektronicznych dla
energetyki, przemysłu i elektromobilności. Produkujemy przemienniki częstotliwości, inwertery OZE, ładowarki
pojazdów elektrycznych, przekształtniki dla magazynów energii oraz przekształtniki energoelektroniczne o
nietypowych funkcjonalnościach, dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Lubimy wyzwania i nie boimy się ich
podejmować.
W związku z rozwojem firmy oraz prowadzonymi intensywnie pracami badawczo-rozwojowymi
poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

programista mikrokontrolerów i systemów wbudowanych
Oferujemy:
− ciekawą pracę z doświadczonymi projektantami i konstruktorami;
− koleżeńską atmosferę i indywidualne podejście do każdego pracownika;
− możliwość rozwoju w dziedzinie programowania mikrokontrolerów stosowanych do sterowania i
zarządzania urządzeniami energoelektronicznymi;
− elastyczne godziny pracy w systemie jednozmianowym;
− zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i stabilne wynagrodzenie;
− przestrzeń do wykazania samodzielności, kreatywności oraz możliwość realizacji ambicji
zawodowych.

Wymagamy:
− wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki przemysłowej lub pokrewnej;
− znajomość programowania systemów wbudowanych i mikrokontrolerów;
− znajomość podstawowych interfejsów komunikacyjnych;
− znajomość podstaw elektrotechniki;
− umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych;
− mile widziane prawo jazdy kategorii B;
Nie wymagamy 10 lat doświadczenia – bardziej liczą się dla nas zaangażowanie, chęć rozwoju i
nauki oraz komunikatywność. Cenimy też kreatywność, samodzielność i umiejętność współpracy.
Dodatkowe umiejętności i zainteresowania zawsze są na korzyść!
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
Justyna Jątczak; justyna.jatczak@twerd.pl
lub bezpośredni kontakt telefoniczny: tel. 56 654 60 91, 666 067 279
Informujemy !
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Aleksandrowska
28-30. Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO , w celu realizacji procesu rekrutacji.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych. Informujemy, że Państwa
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych, ale mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym.
Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowy przedłużony przez okres przewidziany przez przepisy. Jednocześnie informujemy, że przysługuje
Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
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