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Specjalista Serwisu - Automatyk 

 

 

Tedom Poland Sp. z o.o. to firma o ugruntowanej pozycji na rynku w zakresie produkcji oraz 

świadczenia usług serwisowych urządzeń kogeneracyjnych zasilanych paliwami gazowymi.  

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy osoby na stanowisko:  

Specjalista Serwisu - Automatyk. 

Obowiązki: 

◼ obsługa systemów sterowania układów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych (MWM, 
MAN, TEDOM), 

◼ uruchamianie systemów sterowania układami kogeneracyjnymi, 

◼ parametryzacja układów automatyki, 

◼ diagnostyka awarii oraz testowanie urządzeń po wykonanych naprawach, 

◼ prowadzenie dokumentacji serwisowej, 

◼ monitorowanie poprawności działania jednostek kogeneracyjnych. 
 

Wymagania: 

 

◼ wykształcenie techniczne (Elektrotechnika, Mechatronika, Automatyka i pokrewne), 

◼ umiejętność posługiwania się schematami oraz dokumentacją techniczną,  

◼ praktyczna znajomość zagadnień z zakresu mechatroniki lub automatyki, 

◼ dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług oraz utrzymywanie dobrego kontaktu z klientami, 

◼ dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

◼ dyspozycyjność, 

◼ umiejętność samodzielnej organizacji pracy, 

◼ zdolność szybkiego uczenia się i komunikatywność, 

◼ prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy:  

◼ atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz wiedzy, 

◼ stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

◼ niezbędne narzędzia do pracy (samochód służbowy, telefon, laptop), 

◼ stały rozwój poprzez udział w szkoleniach i kursach, 

◼ pracę w międzynarodowej firmie 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TEDOM Poland Sp. z o.o. w celu 
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 
Można także zamieścić klauzulę dotyczącą przyszłych rekrutacji: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów 
rekrutacyjnych. 
 

 
CV prosimy przesyłać na adres e-mail: serwis@tedom.com 
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Klauzula RODO  

 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 
Racjonalizatorów 10 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez 
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w 
celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego 
Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez TEDOM 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10 danych osobowych zawartych w 
moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.  
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail 
tedompoland@tedom.com.  
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według 
wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej 
dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma 
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W 
tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, 
polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub 
organami państwowymi.  
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia 
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz 
także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 
przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w 
przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 30 dni dni od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto 
Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni dni od momentu 
zakończenia rekrutacji.  
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytao możesz 

się z nami skontaktowad pod adresem e-mail tedompoland@tedom.com. 

 


