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OFERTA PRACY 

Kilka słów o firmie 

Nasza firma zrodziła się z pasji do eksperymentów naukowych w dziedzinach takich jak chemia, fizyka czy 

elektronika. Z czasem zaczęliśmy tę pasję zamieniać w zawód i zajęliśmy się handlem częściami dla przemysłu, 

demontażem urządzeń przemysłowych, organizacją popularnonaukowych zajęć i pokazów, instrumentalną 

analityką materiałową oraz konstrukcjami nowych urządzeń i związanymi z tym badaniami i budowaniem 

prototypów.  

Kogo szukamy 

W związku z zapotrzebowaniem rynku na nasze działania  szukamy osoby, która wesprze nas w dążeniu  

do ich pełnego udostępnienia klientom. W zamian oferujemy odpowiednie wynagrodzenie i mamy nadzieję, dużą 

satysfakcję z wykonywanej pracy. W firmie nie mamy jasno postawionych zakresów obowiązków dlatego, jeśli 

widzisz się w którymś z naszych działań, możemy spróbować nawiązać współpracę, a na pewno porozmawiać  

na rozmowie kwalifikacyjnej.  

Czego wymagamy 

 Głębokiego zrozumienia przyrody i jakiejś wiedzy o aktualnym stanie rozwoju w dziedzinach takich jak: 

automatyka przemysłowa, chemia, fizyka czy elektronika. 

 Doświadczenia w kierunkach działalności firmy, albo niezaspokojonej żądzy pracy z innymi „dziwakami” nad 

problemami technicznymi. 

 Wykształcenia wyższego, technicznego. Wykształcenie nie będzie wymagane, jeśli jest talent techniczny  

i chęć jego wykorzystania. 

 Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację, czytanie 

dokumentacji technicznej, wyszukiwanie informacji na stronach obcojęzycznych. 

 Obsługi komputera - Windows, pakiet Office, obsługa poczty, sprawne poruszanie się w sieci Internet  

w poszukiwaniu informacji,  

 Niezbyt wygórowanego ego, które pozwoli od czasu do czasu zapakować element do wysyłki, wyczyścić 

„nieco” zabrudzone urządzenie, lub posprzątać swoje stanowisko pracy. 

 Dyspozycyjności, która pozwala od czasu do czasu na wyjazd do naszych klientów na terenie kraju  

i sporadycznie poza jego granice. 

Co będzie dodatkowym atutem 

 Zmysł organizacyjny i umiłowanie porządku,  

 Znajomość programu Autodesk Fusion 360, Autodesk EAGLE. 

 Znajomość zagadnień związanych ze spektrometrią instrumentalną w różnych zakresach częstotliwości 

(XRF, FTIR, radiometria, refraktometria). 

 Znajomość zagadnień związanych z handlem w Internecie – Allegro, Ebay, Istore. 

 Obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego, obróbka zdjęć. 

 Znajomość podstaw elektroniki i energoelektroniki. 

 Doświadczenie w promocji firmy w mediach społecznościowych. 

 Umiejętność projektowania i prowadzenia strony internetowej w Joomla. 
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Co oferujemy: 

 Pracę na umowę o dzieło na okres próbny w Pionkach. 

 Po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na stałe na pełny etat, umowa o pracę. 

 Pracę  w stałych godzinach od poniedziałku do piątku i zawsze wolne weekendy. 

 Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również dodatkowe premie zależne od wyników. 

 Możliwość podjęcia pracy od zaraz. 

 Świeża kawa z ekspresu do woli, może nie ta od łaskuna muzanga, ale też dobra ;) 
 

Pozostałe informacje 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami; 

Oprócz dokumentu CV mile widziany będzie list motywacyjny w którym określisz dlaczego chciałbyś 
u nas pracować i jakie są Twoje mocne strony, które pomogą naszej firmie.  

Składane dokumenty muszą zawierać klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę L.B.U. PROTON zawartych w niniejszym 

dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO). 

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą elektroniczną na adres: m.obrzydzinski@wp.pl 

Temat maila: Oferta Pracy 
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