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ATI-IS, poznańska firma realizujące kompleksowo prace branży automatyki i elektryki głównie dla przemysłu 

motoryzacyjnego oraz ropy naftowej i gazu ziemnego poszukuje kandydata na stanowiska elektromontera. 

Jeśli: 

 rozumiesz, że Twoją największą wartością są Twoje własne umiejętności, 

 chcesz brać udział w inwestycjach ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, 

 szybko się uczysz, jesteś zmotywowany i masz wewnętrzną chęć rozwoju, 

 bierzesz odpowiedzialność za podjęte zadania i można na Tobie polegać, 

 chcesz rozwijać się w otoczeniu ludzi, którzy na powyższe odpowiedzieli: tak, 

…to być może jesteś osobą, której szukamy. 

 

Zakres twoich obowiązków: Jako że oferta skierowana jest do absolwentów, w pierwszym okresie znaczna 

część Twoich obowiązków będzie związana z nauką, tak abyś mógł wykonywać zakres prac poniżej: 

 analiza dokumentacji projektowej, wychwycenie ewentualnych niezgodności, 

 prefabrykacja szaf automatyki i rozdzielnic elektrycznych: praca w siedzibie firmy, 

 udział w obiektowych pracach montażowych: począwszy od wykonywania uziomów, tras kablowych, 

montażu aparatury pomiarowej, montażu szaf i rozdzielnic, podłączenie okablowania: praca na 

obiektach na terenie Polski, 

 wykonywanie pomiarów odbiorczych, 

Na co możesz u nas liczy? Wiemy, że zespół jest najważniejszą wartością firmy i zawsze staramy się aby: 

 w każdy projekt było zaangażowanych więcej osób niż to wynika ze zlecenia tak, żeby zawsze była 

możliwość wzięcia urlopu a ewentualny choroba czy spraw osobista też nie stanowiła problemu, 

 każdy miał możliwości rozwoju dostosowane do branży jak np. świadectwa „SEP” 1 i 3 grupy w pełnym 

zakresie, uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych, znajomość urządzeń w wykonaniu ATEX, 

uprawnienia budowlanie do kierowania, 

 zawsze można liczyć na pomoc kolegi z firmy. 

Warunki: 

 wynagrodzenie: 4000-4500 brutto, umowa o prace, 

 karta Multisport, możliwość skorzystania z oferty dodatkowego ubezpieczenia  

 

Kontakt: prześlij CV na adres rekrutacja@ati-is.pl lub zadzwoń na numer +48 61 610 20 81, 

https://www.linkedin.com/company/atiis 
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