
 
 

 
 
   
   
 

Poszukujemy pracownika na stanowisko: 
Technik Produkcji/Technik Elektryk 

Miejsce pracy: Modlniczka k/Krakowa 
 
Kim jesteśmy? 
Nazywamy się Dynniq. Jesteśmy dynamiczną i innowacyjną firmą o zasięgu globalnym, oferującą 
zintegrowane rozwiązania z dziedziny mobilności i zarządzania energią. Zatrudniamy 1800 pracowników, 
którzy projektują, wdrażają i utrzymują rozwiązania wpierające ludzi w ich codziennym życiu. 
Wytwarzamy i dostarczamy technologię sterowania ruchem drogowym, oświetleniem ulicznym oraz 
systemy sterowania w zakresie infrastruktury i przetwarzania energii. 
 
Co będziesz robić?  
Na stanowisku Technik Produkcji/Technik Elektryk będziesz: 

 budował, konfigurował oraz testował urządzenia i systemy sterujące ruchem drogowym, 
 diagnozował i rozwiązywał problemy techniczne, 
 udzielał wsparcia technicznego, 
 przeprowadzał kontrole jakości produkowanych urządzeń, 
 dbał o prawidłowy obieg dokumentów związanych z procesem produkcji. 
 

Czego wymagamy? 
 ukończenia co najmniej technikum elektrycznego, elektronicznego, 
 wiedzy z zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki przemysłowej, 
 umiejętności czytania dokumentacji technicznej, 
 prawa jazdy kat. B, 
 umiejętności obsługi komputera, przynajmniej środowiska MS Office. 

 
Co oferujemy? 

 atrakcyjne wynagrodzenie, dopasowane do Twojego doświadczenia i umiejętności, 
 umowę o pracę, 
 doskonałą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole w międzynarodowym środowisku,  
 wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 
 odpowiedzialną pracę na samodzielnym stanowisku, 
 możliwość rozwoju w nowocześnie zarządzanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 ubezpieczenie grupowe na życie i NNW, 
 pakiet medyczny, 
 dofinansowanie do karty Benefit, 
 owocowe środy. 

 
Sposób aplikowania: 
Wszystkich zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem 
motywacyjnym na adres e-mail:  

ewa.michon@dynniq.com 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o treści jak niżej: 
„Ja, niżej podpisany/-a, wyrażam zgodę na przetwarzanie, zgodnie z RODO, przez Administratora 
Danych tj. spółkę Dynniq Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka, 
moich danych osobowych, podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji 
procesu rekrutacyjnego na stanowisko Technik Produkcji/Technik Elektryk". 
 



 

       

Jeżeli chce Pani/ Pan, aby przekazane dane osobowe były przetwarzane na potrzeby przyszłych   
rekrutacji prosimy o dopisanie pod klauzulą zgody o następującej treści: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dynniq Poland Sp. z o.o. również 
na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
 
Z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Dynniq 
Poland Sp. z o. o. możesz zapoznać się w poniższym dokumencie: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f23f3_2d7d36d180cb42dcaf4756cced530846.pdf  

 
 
 

 


