
 
 

 

 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

  

Specjalista ds. Automatyki 
Miejsce pracy: Opole 

  
Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w automatyce przemysłowej, 

studentów V roku studiów technicznych, a także absolwentów i osoby pracujące, będące na początku swojej 

kariery zawodowej. 

  

Zakres obowiązków 

 Doradztwo i wsparcie techniczne dla klientów na każdym etapie realizacji aplikacji. 

 Przygotowywane dokumentacji technicznej i ofert cenowych oraz wsparcie techniczne  

dla przedstawicieli handlowych. 

 Obsługa Centrum Szkoleniowego Turck - w tym obsługa techniczna stanowisk szkoleniowych, 

organizowanie i prowadzenie szkoleń dla klientów oraz przygotowywanie programów i promowanie 

szkoleń w otoczeniu biznesowym firmy. 

 Współpraca z działem marketingu i działem handlowym pod kątem realizacji działań promocyjnych 

dla wskazanej kategorii produktów (np. udział w targach, seminariach, konferencjach itp.). 

 Zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta. 

Nasze oczekiwania 

 Wysoka motywacja do pracy oraz chęć podnoszenia swoich kompetencji (firma zapewnia szeroki 

dostęp szkoleń). 

 Wykształcenie wyższe techniczne lub V rok studiów – preferowane kierunki: automatyka, 

mechatronika, elektrotechnika lub pokrewne. 

 Umiejętność pracy w zespole oraz zdolności interpersonalne. 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B1. 

 Prawo jazdy kat. B. 

 Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski. 

 Znajomość i doświadczenie w programowaniu sterowników PLC będzie dodatkowym atutem. 

Co oferujemy w zamian 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 Atrakcyjny system premiowy. 

 Atrakcyjne benefity pozapłacowe, m.in. karta Multisport i prywatna opieka medyczna. 

 Umowę o pracę na pełny etat. 

 Praca w systemie jednozmianowym (7:30-15.30). 

 Praca w nowoczesnym środowisku technologicznym przy wsparciu Centrum Szkoleniowego. 

 



 
 

 

 

 Zatrudnienie w firmie będącej jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, cieszącej 

się wysoką renomą na rynku producentów systemów automatyki przemysłowej. 

 Możliwość awansu i dalszego rozwoju kompetencji w obszarze automatyki przemysłowej. 

 Dostęp do szkoleń zawodowych oraz profesjonalnych narzędzi pracy. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 

praca@turck.com 

Informacji w sprawie rekrutacji udziela: 

Barbara Bogdziewicz - Specjalista ds. HR 

Telefon: (+48) (77) 414 00 41 

Email: barbara.bogdziewicz@turck.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych jest Turck sp. z o. o z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 115. Pani/Pana dane zbierane są w celu 

prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia odwołania zgody  

oraz wyrażenia sprzeciwu. Szczegóły dotyczące przetwarzania dostępne są w Polityce Ochrony Danych Osobowych, która jest 

umieszczona na stronie www.turck.pl w zakładce Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. 
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