Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje pracownika na stanowisko:

Technik elektryk
Działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
zaprasza do udziału w obsłudze pierwszego polskiego synchrotronowego źródła światła, wyjątkowego ośrodka
znajdującego się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. ( http://www.synchrotron.uj.edu.pl )
Praca w Centrum zapewnia:
• udział w utrzymaniu i rozwoju unikalnej, multidyscyplinarnej infrastruktury badawczej,
• okazję pracy w międzynarodowym środowisku ekspertów,
• styczność z najnowszymi technologiami,
• rozwój zawodowy i osobisty,
• intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
• pakiet sportowy,
• pakiet socjalny,
• umowę o pracę,
• stabilność zatrudnienia.
Opis zadań:
• wykonywanie zadań związanych z pracą w warsztacie elektrycznym,
• montaż, wymiana aparatów oraz kabli elektrycznych,
• prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych, układanie tras kablowych,
• bieżące utrzymanie instalacji niskiego napięcia oraz średniego napięcia,
• wykonywanie pomiarów nn, SN oraz jakości energii,
• przygotowywanie dopuszczeń dla prac firm zewnętrznych
• wspieranie inżynierów elektryków przy realizacji zadań.
Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne – elektryczne lub elektroniczne,
• min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dużym zakładzie przemysłowym,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi,
• uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 15 kV Gr1 „E” oraz Gr1 „D”
• odpowiedzialność, solidność, sumienność,
• umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
Mile widziane:
• uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym bez ograniczeń urządzeń elektrycznych do 15 kV
Gr1 „E” oraz „D”,
• znajomość programu AutoCad,
• doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce naukowej,
• znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym.

Miejsce pracy: Kraków
Informacje dodatkowe:
Oferujemy umowę o pracę na pełny etat na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony
w charakterze technika elektryka.
Aplikuj!
Chętnych do podjęcia pracy w Centrum SOLARIS prosimy o przesłanie na adres email: synchrotron@uj.edu.pl:
• CV,
• podpisanej i zeskanowanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Plik dostępny pod adresem:
https://synchrotron.uj.edu.pl/documents/1457771/139521157/klauzula+UJ+rekrutacja.pdf/ba484c1d-9ebd4bd0-81c0-bd76d913dffc
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Technik elektryk
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

