
 

 

 
 

 
 
Bitron Poland Electronics należy do BITRON ELECTRONIC DIVISION, w skład której wchodzą zakłady 
zlokalizowane w Polsce, Włoszech, Meksyku oraz Chinach. 
Dzięki wykwalifikowanej kadrze, dostępie do nowoczesnego parku maszynowego oraz wykorzystaniu 
najnowszych technologii jesteśmy jednym z wiodących producentów elektroniki na świecie dla firm z branży 
AGD, Automotive, HVAC oraz sektora energetycznego. 
Aktualnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
 

Specjalista ds. infrastruktury  
Miejsce pracy: Sosnowiec 

 
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:  

• podejmowanie działań w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności systemów budynkowych i 
infrastruktury (instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, oświetleniowe, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, grzewcze, bezpieczeństwa pożarowego, gazowe) 

• rozwiązywanie problemów technicznych związanych z bieżącą obsługą obiektu i utrzymania w stanie 
gotowości eksploatacyjnej podległych systemów i urządzeń 

• zakup materiałów i usług do instalacji, napraw, przeglądów i utrzymania infrastruktury 
• prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i zarządzanie dokumentacją techniczną,  
• realizowanie nowych inwestycji i remontów oraz kontakt z podwykonawcami 
• nadzorowanie prac firm podwykonawczych i serwisowych 
• okresowe kontrole budynku z obowiązującym prawem budowlanym 

 
 
Wymagania: 

• wykształcenia technicznego; 
• min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
• praktycznej znajomości zagadnień technicznych: elektryka, mechanika 
• umiejętności analizy schematów elektrycznych, rysunku technicznego i dokumentacji technicznej 
• znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym 
• umiejętności pracy pod presją czasu 
• umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji 
• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole 
• kreatywności i samodzielności w działaniu 
• uprawnienia SEP ( eksploatacyjne i dozorowe) do 1kV – mile widziane 
 

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, będącej liderem w obszarze produkcji 

elektroniki;  
• pracę w międzynarodowym środowisku;  
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych min. LuxMed, karta Multisport; 
• możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;  

 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv na adres agnieszka.domin@bitron.pl 
do dnia 30 listopada 2018 
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także po jej zakończeniu w celu przyszłych rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 
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