
    

  
 
 
 
 

 

    

 
W branży Automotive jesteśmy na rynku od ponad 30-stu lat. Świadczymy usługi techniczne w zakresie 

Utrzymania Ruchu, zarządzania obiektami, optymalizacji procesów i zapewniania jakości. 

W Polsce zatrudniamy już ponad 350 specjalistów i stale się rozwijamy. 

 

W związku z szybką ekspansją na rynku Grupa Clavey zatrudni od zaraz na stanowisko: 

  

Elektryk 
Miejsce pracy: Białężyce/Września lub Swarzędz   

 

Twój przykładowy dzień pracy w CLAVEY: 
 zajmiesz się bieżącą obsługą i diagnostyką sieci i rozległych instalacji elektrycznych poznając nowoczesne 

rozwiązania i technologie związane z sieciami elektroenergetycznymi, 

 poznasz profile komunikacyjne w sieci Profibus / Profinet, 

 będziesz współpracował z zespołem automatyków – dla elektryków z potencjałem istnieje możliwość przejścia 

do działu automatyki, 

 poznasz rozwiązania z dziedziny napędów i przekładni robotów KUKA, ABB i FANUC, 

 wykażesz się inwencją własną i zaangażowaniem. 

 

Brzmi znajomo? To dlatego, że: 
 jesteś solidnym fachowcem z doświadczeniem, który szybko przyswaja wiedzę techniczną, a 

schematy elektryczne nie są Ci obce,  

 znasz specyfikę pracy w Utrzymaniu Ruchu, 

 masz wykształcenie techniczne, 

 posiadasz uprawnienia elektryczne do 1kV/15kV/110kV, 

 a ponadto możesz pochwalić się dodatkowymi uprawnieniami, lubisz pracować w zespole i cenisz 

sobie dobrą atmosferę w pracy. 

 

Jeśli jeszcze się wahasz, dodamy, że:  
 zatrudnimy Cię na pełen etat w oparciu o umowę o pracę, 

 wyślemy Cię na dodatkowe szkolenia i umożliwimy Ci zdobycie uprawnień, 

 będziesz miał możliwość udziału w innowacyjnych projektach dla VW, PORSCHE – także zagranicznych, 

 dostaniesz samochód służbowy na dojazdy do pracy – jeśli z Twojego polecenia zatrudnimy 4 kolejne osoby, 

 dowieziemy Cię do pracy firmowym busem na trasie Konin-Białężyce.  

 

Teraz pozostaje Ci już tylko aplikować, z każdą chwilą liczba wakatów maleje! 

 

Czekamy na Twoją aplikację – 

CV z poniższym oświadczeniem prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@clavey.eu 

 

mailto:rekrutacja@clavey.eu


     

 
 

 

   

 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz gromadzenie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.. 


