
Firma inżynierska w Adamówku 

Poszukuje pracownika na stanowiska 

 

Projektant elektryk 

(przyjmiemy absolwentów, możliwość odbycia praktyk) 

Miejsce pracy: Adamówek (ok 20km na północ od Warszawy) 
 

 

Opis stanowiska: 

• dobór rozwiązań technicznych z zakresu automatyki i elektryki 

• projektowanie szaf sterowniczych i zasilających 

• projektowanie tras kablowych 

• wykonywanie dokumentacji elektrycznej i pneumatycznej 

• współpraca z pozostałymi działami firmy w celu realizacji projektu 

 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektrotechnika, elektronika, mechatronika, 
inne pokrewne),  

• wiedza z zakresu automatyki i elektryki 

• znajomość oprogramowania do projektowania (atutem będzie znajomość ePlan P8)  

• umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole 

• dobra znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego 

• znajomość MS Office 

• uprawnienia SEP gr. I E do 1kV będą dodatkowym atutem 

• prawo jazdy kat. B 

• ukierunkowanie na osiąganie zamierzonych celów, rzetelność, dokładność 
 
 
Oferujemy: 

• ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• możliwość realizacji ciekawych projektów 

• atrakcyjne wynagrodzenie 

• szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

• pakiet medyczny 

• kartę sportową 

• pomoc w relokacji 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  
na adres: p.rogulski@adal.eu 

 
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji ( CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym ) na 

adres: praca@adal.eu w temacie wpisując – AUTOMATYK  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z 

wybranymi osobami. 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach następującej klauzuli: 



Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji prowadzonych przez lub na rzecz ADAL sp. z o.o. z siedzibą w Adamówki. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) 

informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADAL sp. z o.o. z siedzibą w Adamówku ul. Prosta 21, 

05- 152 Czosnów, KRS: 0000018969, NIP: 531-10-69-456   , REGON: 012154521 

dane do kontaktu: e-mail: praca@adal.eu 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. A RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji (maksymalnie jednak 

przez okres 2 lat) lub do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu również prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w pozostałym 

zakresie dobrowolne. 

 

 


