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HUBER + SUHNER Polatis z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Polsce i USA jest światowym liderem 
w projektowaniu i produkcji energooszczędnych przełączników optycznych dla sieci 
światłowodowych. Będąc częścią grupy HUBER+SUHNER Fiber Optics Division, oferujemy szereg 
wiodących na rynku przełączników optycznych między innymi dla administracji rządowej, 
telekomunikacji, centrów baz danych oraz przemysłu paliwowego. 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.polatis.com. 

 

Dział Produkcji HUBER+SUHNER Polatis jest odpowiedzialny za budowę produktu końcowego 
zgodnie z procedurami i wymaganiami jakościowymi. Na stanowisku Technika Elektronika, będziesz 
odpowiedzialny za realizowanie prac produkcyjnych zgodnie z planem produkcji przy jednoczesnym 
spełnianiu wymagań jakościowych i procesowych.  
 

Do Twoich obowiązków będzie należało: 

• Przeprowadzanie testów oraz walidacji produktów elektronicznych (software i hardware) 

• Bieżąca naprawa urządzeń testowych oraz produkcyjnych 
• Analiza i dochodzenie do przyczyn źródłowych występujących problemów 
• Prowadzenie dokumentacji wyżej wymienionych procesów zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi procedurami 

• Dbanie o najwyższą jakość i efektywność prowadzanych testów i napraw 

• Realizacja planów produkcyjnych zgodnie z wyznaczonymi celami 

• Dbanie o powierzone mienie 
• Dbanie o porządek miejsca pracy zgodnie z zasadami 5S 

• Aktywne wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing 

• Dzielenie się zdobytą wiedzą ze współpracownikami, prowadzenie szkoleń i pomoc 
w codziennej pracy produkcji 

• Umiejętne wykorzystanie języka technicznego/specjalistycznego podczas prezentacji 

• Współpraca z działem inżynieryjnym w Wielkiej Brytanii 
• Dbałość o najwyższą jakość produktu i ergonomię na stanowisku pracy 

Nasze wymagania wobec kandydata: 

• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektronika lub serwisanta 

• Umiejętność czytania schematów elektronicznych 
• Bardzo dobra umiejętność lutowania w technologii RoHS 

• Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego 

• Umiejętność czytania rysunków technicznych 

• Umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, umiejętność planowania czasu pracy 
 

Dołącz do nas 

Oferujemy przyjazne i nieformalne środowisko pracy w bardzo dogodnej lokalizacji w pobliżu drogi 
krajowej nr 79, około 24 km od Krakowa, z atrakcyjnym wynagrodzeniem i premiami rocznymi, a także 
szeregiem świadczeń, w tym kartą Multisport, ubezpieczeniem grupowym i Zakładowym Funduszem 
Socjalnym. 

http://www.polatis.com/

