Praca

Instytut Tele- i
Radiotechniczny

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Instytut Tele-i Radiotechniczny jest Instytutem Badawczym prowadzącym kompleksowe i interdyscyplinarne badania
naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które rokują realne możliwości
wdrażania w wielu działach gospodarki. Misja Instytutu jest realizowana poprzez prowadzenie prac naukowo-

Frezer/Tokarz

badawczych oraz przez aplikacje tych prac i przygotowanie ich do wdrożenia na skalę przemysłową.

Frezer/Tokarz
Miejsce pracy: Warszawa
Wynagrodzenie: 2 - 4 tys. zł
Opis stanowiska:
Zatrudnimy frezera/tokarza do prac prototypowych, jednostkowych i małoseryjnych. Wykonywanie prototypowych detali
odbywa się na frezarkach i tokarkach konwencjonalnych.



Warszawa, mazowieckie



Pracownik fizyczny



2 - 4 tys. zł brutto

肋

0001-01-01



Ważna jeszcze 0 dni (do 000101-01)

Wymagania:
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,

Aplikuj teraz

- znajomość technik z zakresu obróbki skrawaniem.



Oferujemy:





- umowę o pracę,
- dodatek stażowy,

Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

- możliwość rozwoju zawodowego,
- dodatkowe benefity pozapłacowe (prywatna opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia grupowego).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut tele- i Radiotechniczny z
siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Tele-i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie przy ul.
Ratuszowej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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