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Corning HTL SA, producent wysokiej jakości sprzętu laboratoryjnego, poszukuje osoby na stanowisko: 

Technik Serwisant 
 

Miejsce pracy: Warszawa, Białołęka 

Twoje zadania: 
 Wykonywanie napraw serwisowych urządzeń laboratoryjnych w siedzibie firmy, 
 Sprawdzanie poprawności działania sprzętu zgodnie ze standardami serwisowymi, 
 Kontakt z klientem w celu realizacji zlecenia serwisowego, 
 Komunikacja z działami obsługi klienta i innymi placówkami firmy w ramach wsparcia technicznego  

(głównie w j. angielskim), 
 Prowadzenie dokumentacji serwisowej dotyczącej wykonywanych działań, 
 Prowadzenie raportów z przeprowadzonych napraw serwisowych. 

Czego oczekujemy: 
 Wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane elektroniczne, mechatroniczne, elektryczne lub 

pokrewne), 
 Dobra znajomość zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem urządzeń,  
 Dobra znajomość zagadnień z zakresu elektroniki i elektrotechniki, 
 Doświadczenie w pracy serwisanta sprzętu laboratoryjnego/medycznego lub drobnego sprzętu AGD, 
 Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej, 
 Umiejętność pracy w zespole, 
 Umiejętność obsługi pakietu MS Office, 
 Mile widziane aktualne uprawienia elektryczne E1, E2 (eksploatacja i dozór). 

Zapewniamy: 
 Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w siedzibie firmy, 
 System premiowania, 
 Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego, 
 Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa). 
 
 

Wyślij swoje CV do 6 maja 2022 na: rekrut2@corning.com 
umieszczając w tytule nr referencyjny: Rekrutacja/Technik Serwisant 

 
CV powinno zawierać klauzulę: Wyrażam dobrowolną zgodę na rzecz Corning HTL SA, ul. Daniszewska 4, 03-230 
Warszawa, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV) na cele: 
[__] obecnie prowadzonej rekrutacji, 
[__] wszelkich przyszłych rekrutacji, które mogą się odbyć w okresie najbliższych 3 lat. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
 
Informujemy, że wskazana spółka będzie administratorem danych osobowych znajdujących się w dokumentach rekrutacyjnych, w rozumieniu art. 7 
pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z dalszymi zmianami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być 
dobrowolna, lecz konieczna w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową cywilnoprawną) lub 
obligatoryjna na podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. z dalszymi zmianami (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową o 
pracę. Informujemy, że przekazane nam dane osobowe w zakresie nie objętym wspomnianą regulacją nie będą brane pod uwagę). Kandydat ma 
prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez wniosek przesłany na adres: rekrut2@corning.com. Dokumenty rekrutacyjne ze 
wszystkimi zawartymi w nich danymi osobowymi zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji lub po wygaśnięciu zgody na wzięcie udziału 
w przyszłych rekrutacjach. 
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