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Lider w branżach: 
 

Energia odnawialna - ogniwa fotowoltaiczne 
Budowa sieci telekomunikacyjnych, systemów łączności 
Systemy przeciwpożarowe, projektowanie, montaż - instalacja, serwis 
Telewizja CCTV, monitoring przemysłowy, systemy kontroli dostępu, monitoring komunikacyjny 

 

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

Elektronik 
 

Wymagania i zadania stanowiskowe: 

• Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, 

• Znajomość komponentów elektronicznych, układów elektronicznych analogowych/cyfrowych,  
aplikacji na mikrokontrolerach; 

• Znajomość podstaw elektroniki (mikroprocesory), 

• Umiejętność pracy w zespole, 

• Organizacja miejsca pracy, 

• Samodzielność i pomysłowość 

• Mile widziane doświadczenie w samodzielnym przeprowadzaniu wdrożeń projektów; 

• Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu EMC; 

• Znajomość narzędzi do edycji schematów, projektowania PCB; 

• Wiedza w zakresie projektowania PCB; 

• Znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego,  

• Umiejętność lutowania TH/SMD; 

• Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych; 

• Mile widziana znajomość języków programowania Delphi, C, SQL, 
 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na umowę o pracę, 

• Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, 

• Atrakcyjny system wynagradzania. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@zalfon.pl. W tytule maila proszę wpisać: 
ELEKTRONIK.  
 
Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera dane wykraczające poza wymagane Kodeksem Pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 RODO do CV dołącz klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego 

dokumentach” Jeśli wyrażasz chęć wzięcia udziału w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel Zalewski dołącz klauzulę o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez P.P.H.U. „ZALFON” Daniel 

Zalewski przez okres najbliższych 6 miesięcy” 

 


