
 

 

 

 

 

 
 

Jesteśmy firmą działającą od niemal 30 lat. Specjalizujemy się w kontraktowej produkcji elektroniki, a nasz nowoczesny zakład produkcyjny 
znajduje się w Zabrzu. Ponad połowa naszej produkcji trafia do Klientów zagranicznych,  

głównie z krajów skandynawskich, Niemiec, Austrii i Arabii Saudyjskiej. 
Uważamy, że podstawą naszego sukcesu są ludzie, dlatego w sposób ciągły rozwijamy i doskonalimy naszą organizację.  

Łącznie zatrudniamy ponad 100 osób, więc pracując u nas masz gwarancję, że nie będziesz anonimowy, przeciwnie, wraz z dynamicznym 
rozwojem naszej firmy będziesz miał możliwość rozwoju własnej kariery zawodowej. 

W związku z rozwojem nowych linii technologicznych poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

MŁODSZY MONTER URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 Miejsce pracy: ZABRZE 

www.jm-ems.pl  

 

 Główne zadania: 

 Montaż podzespołów i urządzeń elektronicznych 
 

 Wymagania: 

 Wykształcenie zawodowe lub średnie, preferowane elektroniczne lub pokrewne 

 Zdolności manualne 

 Sumienność, dokładność, rzetelność 

 Mile widziane umiejętność lutowania, znajomość elementów elektronicznych lub doświadczenie  
w produkcji elektroniki 

 

 Oferujemy: 

 stabilna forma zatrudnienia - umowa o pracę, praca w systemie dwuzmianowym lub na część etatu  
 ( wg preferencji pracownika) 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 ubezpieczenie na życie, bezpłatna opieka medyczna 

 dofinansowanie do karty MultiSport 

 dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dla dzieci 
 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: kariera@jm.pl  
Prosimy o przesłanie CV zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacji.” 

Administratorem danych jest JM elektronik sp. z o.o. (Gliwice, ul. Karolinki 58, tel. +48 32 339 69 00) 
Dane przetwarzane są na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji, przez okres 6 m-cy od dnia złożenia aplikacji.  
Jeżeli wyrażona została zgoda, dane przetwarzane będą także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji do czasu jej cofnięcia, do czego macie Państwo prawo 
w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.  
Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych. 
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

http://www.jm-ems.pl/

