
CP Trade Sp. z o.o.  

CP Trade jest spółką dominującą Grupy Handlowej CP Trade i  uznanym polskim dostawcą rozwiązań 
dla przemysłu. Mocnym atutem Grupy Handlowej CP Trade jest wysoko wykwalifikowana, 

doświadczona kadra. Stawiamy na ludzi ambitnych i chcących się rozwijać. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:  

SPECIALISTA DS. SERWISU 

Miejsce pracy: Tarnów 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie prac serwisowych, rozruchowych, 
oraz montażowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej.  

Wymagania: 
 
- Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane techniczne (automatyka, elektrotechnika, 
elektroenergetyka). 
 
- Doświadczenie w serwisowaniu urządzeń automatyki przemysłowej. 
 
- Znajomość systemów automatyki w procesach technologicznych. 
 
- Prawo jazdy kat B. 
 
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 
 
- Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 
- Dyspozycyjność.  
 
Dodatkowym atutem będzie Uprawnienia SEP do 1 kV, doświadczenie w serwisowaniu elementów 
automatyki przemysłowej (przetworniki pomiarowe, ustawniki pozycyjne, falowniki, układy 
zasilania), wiedza w zakresie programowania sterowników PLC, wiedza w zakresie metrologii 

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

-  przeszkolenie w zakresie serwisowanych urządzeń (Tarnów) oraz szkolenia u producentów 
(głównie zagranica), 

- zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę), 

- pracę w młodym, dynamicznym zespole. 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: 
rekrutacja@cptrade.pl W tytule w e-maila prosimy zamieścić: SPECIALISTA DS. SERWISU 

mailto:rekrutacja@cptrade.pl


Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z 
późniejszymi zmianami)”. 
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