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jest wiodącym dostawcą urządzeń i rozwiązań dla biznesu, które usprawniają procesy związane z 
drukowaniem, kopiowaniem i archiwizacją dokumentów. Producent i dostawca urządzeń 

wielofunkcyjnych, kopiarek i drukarek laserowych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych 
monochromatycznych i kolorowych. 

 
 Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Technik Serwisu 
Miejsce pracy: Bełchatów/Piotrków Trybunalski 

 
 

Jeżeli szukasz stabilnej pracy w renomowanej i uznanej Firmie, która zapewni rozwój zawodowo-
merytoryczny oraz ciekawą pracę dla specjalisty technicznego, to zapraszamy to złożenia swojej 
aplikacji. Poziom rotacji w zespole technicznym w naszej Firmie wynosi ok. 0-1% rocznie, co jest 

najlepszą rekomendacją wystawianą przez przyszłych kolegów z pracy. 
 

Zakres obowiązków: 

 Profesjonalna obsługa serwisowa naszych urządzeń drukująco-kopiujących u klientów 

 Wyjazdy do klientów w podległym regionie w celu naprawy bądź konserwacji urządzeń naszej Firmy 

 Doradztwo w zakresie eksploatacji dla klientów, w tym fachowa pomoc w zakresie doboru 
parametrów urządzenia do planowanej eksploatacji 

 Instalacja urządzeń w środowisku sieciowym klienta, w tym wprowadzanie podstawowych konfiguracji 
oraz ustawień urządzeń w ramach infrastruktury IT klienta 

 Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami 
 

Wymagania: 
 Mile widziane doświadczenie w serwisie urządzeń drukująco-kopiujących lub automatyki biurowej 

 Wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane wyższe techniczne lub w zakresie nauk ścisłych) 

 Podstawowa wiedza z obszaru IT 

 Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej 

 Prawo jazdy kat. B (czynne) 

 Nastawienie na ciągłe uczenie się i rozwój 
 

Oferujemy: 
 Stabilne miejsce pracy w międzynarodowej korporacji będącej liderem branży techniczno-

informatycznej w Polsce w obszarze automatyki biurowej 

 Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowo system premiowy uzależniony od indywidualnych 
wyników pracy 

 Jasny system rozwoju osobistego w ramach Firmy (ścieżka kariery) umożliwiający awans po spełnieniu 
odpowiednich kryteriów w kilku kierunkach (mechaniczny, informatyczny czy związany z urządzeniami 
produkcyjnymi) 

 Prywatną opiekę medyczną finansowaną przez Firmę, w tym dla członków najbliższej rodziny (dzieci, 
małżonka) 

 Nowoczesne narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy, z możliwością ich 
wykorzystania do celów prywatnych 

 Możliwość korzystania z karty sportowej dofinansowywanej przez Firmę 

 Intensywny pakiet szkoleniowy umożliwiający rozwój w kierunku bycia ekspertem w swojej dziedzinie, 
w tym dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy 

 Pracę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i urządzeniami na rynku IT, możliwość uczestnictwa we 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru automatyki biurowej w Polsce 



 Przyjazną i koleżeńską atmosferę w zespole techników 

Proces rekrutacji: 
 Wybrane osoby są zapraszane na testy wiedzy technicznej, które weryfikują predyspozycje 

merytoryczne potencjalnych kandydatów do pracy 

 Kolejnym etapem są rozmowy z przyszłym przełożonym oraz działem HR, na które są zapraszane 
wybrane osoby, które pomyślnie zaliczyły etap testowy 

 Wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksową ocenę wyników rozmowy, 
testów wiedzy oraz aplikacji kandydata 

 Każdy kandydat, który zostanie zaproszony na testy i/lub rozmowy otrzyma informację zwrotną z 
ostateczną decyzją (również osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia) 

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 
 


