
Oferta pracy
Jesteśmy wiodącym producentem okien w Europie, cieszącym 
się uznaną marką i wysoką jakością produkowanych wyrobów.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Automatyk / Mechanik

Zakres obowiązków:
 ■ programowanie urządzeń 

automatyki przemysłowej oraz 
robotów,

 ■ utrzymanie w stanie gotowości 
oraz bieżąca obsługa i naprawa 
maszyn, systemów i urządzeń 
technicznych do produkcji stolarki 
okienno-drzwiowej,

 ■ nadzór nad systemami sterowania 
maszyn i urządzeń, 

 ■ udział w konserwacji, przeglądach 
i remontach podległych urządzeń 
w zakresie automatyki, elektroniki, 
oraz sterowania komputerowego,

 ■ projektowanie układów automatyki 
przemysłowej.  

Oferujemy:
 ■ umowę o pracę w stabilnej, 

dynamicznie rozwijającej się firmie,
 ■ atrakcyjne wynagrodzenie,
 ■ możliwość podnoszenia kwalifikacji 

 i awansu w strukturach firmy,
 ■ szkolenia umożliwiające zdobycie 

nowych uprawnień finansowane 
przez pracodawcę,

 ■ bogaty pakiet socjalny 
(dofinansowanie do żłobków/ 
przedszkoli, karta multisport, nauka 
języków obcych, Pracowniczy 
Program Emerytalny itp.).

Wymagania:
 ■ wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie techniczne o kierunku 

automatyk (elektronik), elektryk, mechanik,
 ■ wiedza z zakresu obsługi systemów komputerowych, napędów 

elektrycznych oraz automatyki,
 ■ umiejętność posługiwania się w językach sterowników maszyn tj. Siemens, 

Beckhoff, Mitsubishi – przynajmniej jednym z nich, 
 ■ znajomość programów 3D Autodesk Inventor, Solid Works  lub podobne,
 ■ kreatywność oraz własne inicjatywy twórcze,
 ■ umiejętność pracy w zespole,
 ■ znajomość instalacji elektrycznych, elektrotechnicznych, 
 ■ mile widziane posiadanie uprawnień SEP,
 ■ znajomość obsługi komputera, środowiska MS Office,
 ■ doświadczenie na stanowisku automatyka, elektronika, mechanika będzie 

dodatkowym atutem,
 ■ mile widziana znajomość języka angielskiego.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo 
do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: hr@drutex.com.pl
lub składanie aplikacji bezpośrednio w działe HR w siedzibie firmy w Bytowie, ul.Lęborska 31.

Wysłanie CV i listu motywacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko pracy prowadzonej przez Drutex SA, z siedzibą w Bytowie przy ul. 
Lęborskiej 31. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje  o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy znajdują się na stronie www: https://www.drutex.pl/pl/rodo-kariera/

Miejsce pracy: Bytów


