
 

 

Firma Partner Serwis świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego serwisu przemysłowego. Oferowane 

usługi wykonujemy zarówno w warsztatach Partner Serwis, jak i bezpośrednio u Klientów. Działamy na rynku 

od 2002 roku. Obecnie firmę tworzy 6 oddziałów świadczących serwis przemysłowy i dystrybucję nowych 

komponentów napędowych. Zatrudniamy łącznie około 500 osób. 

W związku z rozwojem firmy do naszego oddziału w Elblągu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Inżynier serwisu  
Oddział w Elblągu 

 

Będziesz odpowiedzialny za: 

• współpracę z komórkami Partner Serwis Sp. z o.o. w zakresie rozwiązywania problemów technicznych, 

wynikających z realizacji kontraktów i umów na świadczenie usług serwisowych, 

• opracowywanie ofert w zakresie umożliwiającym ustalanie koncepcji rozwiązania i terminu realizacji oraz 

monitorowanie etapów realizacji, 

• realizację projektów i realizowanie procesów zakupowych, 

• opracowywanie i wdrażanie systemów obsługi serwisowej obrabiarek, maszyn i urządzeń.  

 

 

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli:  

 

• masz wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek mechaniczny - Budowa Maszyn),  

• masz min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,  

• posiadasz doświadczenie zawodowe w branży przemysłowej, 

• biegle posługujesz się MS Office, oraz w praktyce programem AutoCAD,  

• znasz  j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

• jesteś obowiązkowy i terminowy w realizacji powierzonych zadań, 

• wyróżnia Cię umiejętność pracy w zespole.  

 

 

Za Twoją pracę i zaangażowanie proponujemy Ci: 

 
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,  

• stałą pracę i stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie, 

• wynagrodzenie złożone z podstawy oraz systemu premiowego,  

• dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,  

• pakiet benefitów (pakiet relokacyjny, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie 

nauki w formie szkoleń, kursów, studiów, nieoprocentowane pożyczki pracownicze), 

• PARTNERską atmosferę.  

 

 

Aplikuj na: rekrutacja@grupapartner.pl 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Partner Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Stoczniowa 2. Dane zawarte 

w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, a Kandydat ma prawdo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.   

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez 

firmę Partner Serwis Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie 

zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że 

zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”. 


