
 
 
Firma o międzynarodowym zasięgu z siedzibą główną w Niemczech, działająca w sektorze motoryzacyjnym 
poszukuje do swojego oddziału zlokalizowanego w Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka osoby na następujące stanowisko: 

 

AUTOMATYK 
      
 

Zadania: 

 

 Diagnostyka oraz naprawa układów sterowania maszyn i urządzeń 

 Programowanie sterowników PLC 

 Optymalizacja oraz modernizacja maszyn, urządzeń i stanowisk produkcyjnych 

 Analiza pracy maszyn oraz przebiegu procesów produkcyjnych 

 Pomiary i analiza parametrów procesów technologicznych 

 

Wymagania 

 

 Komunikatywną znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny; 

 Komunikatywną znajomość języka angielskiego – mile widziane, 

 Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów– mile widziane, 

 Dobrą znajomość pakietu Ms Office. 

 

 
Firma oferuje: 

 wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy  

 stabilną pracę w prężnie rozwijającej się firmie działającej w oparciu o międzynarodowe standardy; 

 pracę w młodym, dynamicznym zespole 

 ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim i obcym. Aplikacje w jednym języku 

nie będą rozpatrywane. 

 

rekrutacja.klodzko@kayser-automotive.com 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 

się tylko z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883, 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji. 
 
 
 



 
 
Firma o międzynarodowym zasięgu z siedzibą główną w Niemczech, działająca w sektorze motoryzacyjnym 
poszukuje do swojego oddziału zlokalizowanego w Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka osoby na następujące stanowisko: 

 

AUTOMATYK 
      
 

Zadania: 

 

 Diagnostyka oraz naprawa układów sterowania maszyn i urządzeń 

 Programowanie sterowników PLC 

 Optymalizacja oraz modernizacja maszyn, urządzeń i stanowisk produkcyjnych 

 Analiza pracy maszyn oraz przebiegu procesów produkcyjnych 

 Pomiary i analiza parametrów procesów technologicznych 

 

Wymagania 

 

 Komunikatywną znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny; 

 Komunikatywną znajomość języka angielskiego – mile widziane, 

 Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów– mile widziane, 

 Dobrą znajomość pakietu Ms Office. 

 

 
Firma oferuje: 

 wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy  

 stabilną pracę w prężnie rozwijającej się firmie działającej w oparciu o międzynarodowe standardy; 

 pracę w młodym, dynamicznym zespole 

 ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim i obcym. Aplikacje w jednym języku 

nie będą rozpatrywane. 

 

rekrutacja.klodzko@kayser-automotive.com 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 

się tylko z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883, 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji. 
 


