
SEKURIT 
Należymy do Grupy 

Saint-Gobain. Jesteśmy 

częścią Sekurit Polska. 

Produkujemy szyby dla 

takich marek, jak: VW, 

Audi, Porsche, Bentley, 

Skoda, Peugeot, BMW, 

Ford, Renault, Hyundai, 

Kia. Chcesz pracować 

dla firmy, która produkuje 

co drugą szybę 

samochodową 

w Europie? Jesteśmy 

liderem w produkcji szyb 

do samochodów 

i pojazdów 

transportowych. 
 
Dołącz do naszego 

zespołu! 

Co oferujemy? 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 
• Szkolenia wspierające Twój rozwój zawodowy. 
• Grupowe ubezpieczenie na życie. 
• Prywatną opiekę medyczną. 
• •Zniżki pracownicze i dofinansowania. 
• Możliwość rozwijania pasji sportowych i pomagania innym. 
 
 
Co będzie należało do Twoich zadań? 

• Diagnoza układów automatyki  

• Dokonywanie modyfikacji programów sterowników 

• Optymalizacja programów sterowników 

• Programowanie paneli operatorskich (OP)  

• Usuwanie bieżących awarii systemów automatyki 

• Aktualizacja dokumentacji technicznej. 

 
 
Jakich kandydatów szukamy? 

• Wykształcenie min. średnie techniczne  

• znajomość środowiska Step 7; doświadczenie w programowaniu 

sterowników S5 i/lub S7 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

• Umiejętność modyfikacji układów elektrycznych 

• Mile widziane doświadczenie w służbach utrzymania ruchu w firmie 

produkcyjnej 

• Gotowość do pracy w systemie czterobrygadowym 

• Umiejętność pracy pod presją czasu 

• Odporność na stres. 

Automatyk zmianowy/Technik automatyk 
Saint-Gobain Sekurit 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy rekrutacyjne zatrudnione przez 
Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie wyrażającej 
zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania tych danych, w tym także prawo do 
ich poprawiania. 

Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjne materiały 
i rozwiązania znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. 
materiały budowlane oraz szyby do samochodów i pojazdów transportowych. 
Możemy śmiało powiedzieć, że nasze produkty i rozwiązania poprawiają jakość życia 
ludzi na całym  świecie. Jesteśmy obecni w 67 krajach i zatrudniamy ponad 170 000 
osób. W Polsce posiadamy 25 zakładów i blisko 80 punktów dystrybucyjnych. 
Posiadamy 20 różnych marek i zatrudniamy ponad 7 000 osób. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres wiktoria.chochol@saint-gobain.com 


