
 

 

 

 

 

Stażysta - Elektrotechnik 

Chcesz zostać przedstawicielem jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów ostatnich lat, a przy 
tym dobrze zarabiać? 

 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Stażysta – Elektrotechnik. Jeżeli jesteś 

absolwentem szkoły zawodowej, technicznej lub podjąłeś kursy doszkalające w branży elektrycznej, 
mamy dla Ciebie interesującą propozycję pracy na projektach w całej Europie i nie tylko! 

 

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało: 

• Wsparcie w wykonywaniu instalacji elektrycznych wg. specyfikacji technicznej projektu i 
zaleceń klienta, na wysokim poziomie jakościowym, pod okiem doświadczonych Team 
Leaderów; 

• Wykonywanie prac montażowych oraz dbałość o komponenty i części wykorzystywane 
podczas realizacji projektu; 

• Prowadzenie działań modernizacyjnych, w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki 
przemysłowej przy wsparciu doświadczonych pracowników firmy Eryk. 
 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

• Wykształcenie kierunkowe, między innymi: zawodowe lub techniczne; 
• Znajomość podstaw dotyczących elektryki: Prawo Ohma, prawo Kirchhoffa, podstawowe 

obliczenia; 
• Podstawowa wiedza o rysunkach technicznych: symbole, oznaczenia, pomiary, odczyt skali; 
• Podstawowa wiedza o obwodach elektrycznych: regulacja napięcia i prądu, zasady 

przepływu, kable; 
• Podstawowa wiedza o maszynach elektrycznych: silniki elektryczne, siłowniki, inne; 
• Otwartość, chęć do pracy oraz nauki; 
• Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie A2, umiejętność jasnego 

komunikowania; 
• Mile widziane prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – program stażowy trwa minimum 12 miesięcy; 
• Zakwaterowanie oraz dojazd na projekt; 
• Ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie na wielu projektach 

zagranicznych; 



• Możliwość rozwoju oraz nauki poprzez praktyczne wdrożenie oraz szkolenia z 
doświadczonymi Team Leaderami; 

• Możliwość zdobycia doświadczenia w ustabilizowanej firmie; 
• Odzież roboczą oraz niezbędne narzędzia do pracy; 
• Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz – długotrwałą współpracę; 
• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, dodatkowe ubezpieczenie grupowe; 
• Spotkania integracyjne, dofinansowanie do szkoleń, kursów i studiów. 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (aktualne CV) na adres: 
job@eryk.com z dopiskiem „Stażysta - Elektrotechnik”. Zastrzegamy sobie prawo do 
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

 
 

 
 
 

 
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. W każdym czasie możesz 
cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pk@eryk.com. Administratorem danych osobowych jest Eryk Sp. Z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie, ul. Pl. Brama Portowa 1 70-225. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej 
jednak niż przez trzy miesiące od dnia zakończenia rekrutacji. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 923 ze zm.” Zgadzam się na przetwarzanie przez Eryk Sp. Z o.o, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla 
celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Eryk Sp. Z o.o 
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