
 
 

 

Inżynier Działu Technicznego 
 AMB Technic, Koło 

1. Na czym będzie polegała Twoja praca? 

Rozszerzamy zespół ekspertów Działu Technicznego i poszukujemy Inżyniera Działu 
Technicznego zajmującego się grupą produktów od Viscotec, Graco, Soma, Nordson 
EFD, OmniCure. 

2. Będziesz odpowiedzialny/a za wsparcie przy: 

• uruchomieniach maszyn, 
• serwisach,  
• testowaniu wybranych rozwiązań dla Klientów, 
• doborze gotowych rozwiązań, 

• realizacji wdrożeń zaprojektowanych rozwiązań, 
• szkoleniach dla Klientów (z obsługi maszyn). 

3. Jesteś idealnym kandydatem(-ką), jeśli: 

• pracowałeś(-aś) z Office365, 
• rozumiesz, że profesjonalna komunikacja z Klientami jest kluczowa, 
• znasz i stosujesz zasady TQM. 

4. Mile widziane: 

• znajomość rynku branżowego (automotive, elektronika), 
• doświadczenie w programowaniu i obsłudze robotów 3-osiowych, 
• masz frajdę w uczeniu się i obsłudze ciekawych urządzeń. 

5. Wymagania: 

• wykształcenie wyższe (kierunek techniczny), 
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, 
• wysoka kultura osobista, 
• prawo jazdy kategorii B, 
• gotowość do wyjazdów do Klienta na terenie Polski.  

6. Oferowane warunki pracy: 

• praca na pełen etat,  
• forma: umowa o pracę bądź B2B, 
• praca od poniedziałku do piątku, w formie wyjazdów służbowych lub pracy na 

miejscu w siedzibie firmy w Kole(w zależności od potrzeb), 
• stałe wynagrodzenie,  
• ogromne możliwości rozwoju: szkolenia u producenta i na miejscu w siedzibie firmy, 

dostęp do różnorodnych szkoleń (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz do firmowej 
biblioteki, 

• otrzymasz wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania i do ułatwienia pracy  
(np. telefon, komputer, walizka z narzędziami, ubrania robocze, auto służbowe itp.), 

• w firmie mamy w pełni wyposażoną i zaopatrzoną kuchnię, 



 
 

 

• jasne zasady i oczekiwania. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie tylko CV na adres rekrutacja@amb.pl 
 
Rozmowy odbywają się w siedzibie firmy AMB TECHNIC w pełnych warunkach sanitarnych 
według obowiązujących obostrzeń. 
Zastrzegamy sobie prawo do braku kontaktu z osobami, które nie zakwalifikowały się do 
pierwszego etapu. 
 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest AMB Marek Bernaciak w spadku z siedzibą w Kole przy ul. 
Zakładowej 15. Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania i usuwania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r i zgodnie 
z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) oraz odpowiednio z innymi obowiązującymi przepisami ochrony danych 
osobowych.. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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