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Projektant systemu zamocowań instalacji 
THALE Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z dynamicznym rozwojem , firma produkcyjna THALE Sp. z o.o. Sp. K. (dawniej Niczuk Spółka jawna) 
działająca ponad 60 lat w branży instalacyjnej, poszukuje kandydata na stanowisko: Projektant systemu zamocowań instalacji 

Prosta instalacja.
Wyślij swoje CV na:  
rekrutacja@niczuk.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Jakie będą Twoje obowiązki:
• opracowywanie projektów w zakresie zamocowań instalacji,
• współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi 

w zakresie instalacji sanitarnych.

Czego od Ciebie oczekujemy:
• znajomości programu AutoCAD,
• wykształcenia wyższego technicznego (mile widziany kierunek 

sanitarny lub budownictwo),
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Czego możesz od nas oczekiwać:
• pracy w zgranym zespole, w firmie o ugruntowanej pozycji  

na rynku,
• umowy o pracę,
• transparentnych warunków wynagrodzenia,  

motywacyjnego systemu wynagrodzeń,
• możliwości rozwoju - finansowanie  

lub współfinansowanie szkoleń,
• atrakcyjnych pakietów socjalnych (nagrody roczne -13stki, 

wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne, wyprawki  
dla dzieci, zajęcia integracyjne dla dzieci),

• dofinansowanie (do 50%) do biletów do filharmonii i teatru,
• ubezpieczenia medycznego dla Ciebie jak i całej rodziny,
• karty benefit.

Projektuj
z nami.

OŚWIADCZENIE W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji, do przesyłanych dokumentów konieczne jest dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, na stanowisko: projektant systemu zamocowań  
instalacji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).” 
 
Kandydatów zainteresowanych także innymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o dołączenie następującej klauzuli (jej przekazanie nie jest niezbędne, aby 
wziąć udział w rekrutacji): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym oraz na przetwa-
rzanie moich danych osobowych z związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez spółkę THALE Sp. z o. o. Sp. k.. Jednocześnie przyjmuję do wiado-
mości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).” 
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych pod adresem: https://zamocowania.niczuk.pl/page/573/zatrudnienie


