
 

Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z 

przeprowadzeniem procesu rekrutacji. 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów 

rekrutacji”. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod adresem: Polityka Prywatności kontaktując 

się z nami pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: nuchtech.iod@discretia.pl. 

 

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce od ponad 15 lat. Jesteśmy częścią chińskiego koncernu działającego w branży 

high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa, opartych na technologii 

obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły szerokie zastosowanie między innymi w kontroli celnej, lotnictwie oraz 

produkcji przemysłowej. Aktualnie poszukujemy osoby na stanowiska: 

 

Specjalista ds. Montażu Elektroniki 
Miejsce pracy: Kobyłka k./Warszawy 

Opis stanowiska: 

 Montaż oraz testy detektorów promieniowania 

 Lutowanie elementów elektronicznych  

 Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej i jakościowej 
 

 
 
Wymagania: 

 Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe inżynierskie (elektronika, elektrotechnika, mechatronika 
lub pokrewne) – mile widziani absolwenci kierunków technicznych 

 Doświadczenie przy montażu elementów elektronicznych  

 Znajomość zagadnień z dziedziny elektroniki, elektrotechniki 

 Bardzo dobrze rozwinięte zdolności montażowe / manualne 

 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

 Umiejętność pracy w zespole  

 Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym 

 Mile widziane uprawniania SEP do 1 kV.  
 

 Oferujemy: 

 Umowę o pracę (godziny pracy 8:00-16:00) 

 Pracę w zgranym zespole 

 Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej, rozwijającej się firmie  

 Pakiet medyczny 

 Ubezpieczenie na życie 

 

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres recruitment.pl@nuctech.com 
w temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie. 
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