
Pracownik ds. Montażu
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

O nas:
Spółka SEEDiA technologią wspiera tworzenie miast i miasteczek przyjaznych dla ludzi.
Misją SEEDiA jest dostarczenie włodarzom i zarządcom narzędzi dzięki którym będą mogli
podejmować dobre dla mieszkańców decyzje.
Nasza technologia cloud agreguje dane z własnych i zewnętrznych sensorów
umieszczonych w przestrzeni publicznej.
Produkujemy solarnie zasilane elementy małej architektury miejskiej znajdujące się w
obrębie transportu miejskiego, parkach, ulicach, placach - wszędzie tam, gdzie są ludzie.
Wdrożenia SEEDiA spotkać można na ponad 30 rynkach, a nasze sieć dystrybucji rośnie z
roku na rok.
Szukamy osób, które chcą rozwijać technologie przemyślane i potrzebne. Pracując w SEEDiA
masz wpływ na poprawę jakości życia ludzi na całym świecie.

Obowiązki:

Współpraca z klientami, firmami transportowymi oraz dostawcami,

● Zapewnianie bezpiecznych stanów magazynowych,
● Składanie oraz montaż inteligentnych mebli z gotowych elementów,
● Kontrola jakości oraz zgłaszanie na bieżąco problemów,
● Obsługa podstawowych narzędzi t.j. wiertarka, szlifierka kątowa itd.,
● Odbieranie towaru od dostawców oraz magazynowanie wg. wytycznych i

regulaminu firmy,
● Przestrzeganie zasad BHP oraz standardów firmy.

Oczekiwania:

● Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 1 rok,
● Zdolności manualne i techniczne,
● Czynne prawo jazdy kat. B,
● Obsługa komputera na poziomie dobrym,
● Umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
● Dyspozycyjność oraz gotowość do podróży służbowych w kraju i za granicę,
● Zaangażowanie, sumienność, dokładność.
● Podstawowa znajomość elektroniki



Co oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do doświadczenia oraz pracę przy

innowacyjnych projektach w oparciu o umowę o pracę
- Przyjazne środowisko pracy bez zbędnej struktury i hierarchii
- Praca z szerokim zespołem inżynierów - Embedded, Front-End, UI/UX, Konstruktorzy,

w metodyce Agile
- Szkolenia z kompetencji miękkich - komunikacja, zarządzanie czasem
- Dodatki zależnie od formy współpracy: wyjazdy integracyjne, wewnętrzne hackatony
- Pracę nad produktami, z których wszyscy jesteśmy dumni i możemy spotkać

codziennie na ulicach polskich i światowych miast

Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: karolina@seedia.city
w temacie wpisując:  Imię i Nazwisko -Pracownik ds. Montażu

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
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 (RODO).



Офіцер з логістики та складання
Місце роботи:, Бельсько-Бяла

Про нас:

SEEDiA використовує технології для підтримки створення дружніх до людей міст і селищ.
Місія SeeDiA – забезпечити владу та менеджерів інструментами, завдяки яким вони зможуть
приймати правильні рішення для мешканців.
Наша хмарна технологія об'єднує дані з наших власних і зовнішніх датчиків, розміщених у
громадських місцях.
Ми виробляємо елементи на сонячних батареях малої міської архітектури, розташовані в межах
міського транспорту, парків, вулиць, площ - скрізь, де є люди.
Впровадження SEEDiA можна знайти на більш ніж 30 ринках, і наша дистриб'юторська мережа з
кожним роком зростає.
Ми шукаємо людей, які хочуть розвивати продумані та необхідні технології. Працюючи в
SEEDiA, ви впливаєте на поліпшення якості життя людей у всьому світі

Зобов'язань:

● Співпраця з клієнтами, транспортними компаніями та постачальниками,
● забезпечення безпечного рівня запасів,
● Складання і складання розумних меблів з готових елементів,
● контроль якості та звітування про проблеми на постійній основі,
● Експлуатація основних інструментів, тобто свердла, кутової болгарки і т.д.,
● Отримання товарів від постачальників і зберігання відповідно до керівних принципів і

правил компанії,
● Дотримання правил охорони здоров'я та безпеки та стандартів компанії.

Чекати:

● Досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року,
● Ручні та технічні навички,
● Активна категорія водійських прав.B,
● Комп'ютерна підтримка на хорошому рівні,
● Вміння спілкуватися і працювати в команді,
● Наявність і готовність до ділових поїздок по країні і за кордон,
● Відданість, сумлінність, акуратність.



Що ми пропонуємо:

● Приваблива винагорода, адаптована до досвіду та роботи в науково-дослідному проекті
за контрактом B2B / UoP

● Дружнє робоче середовище без зайвої структури та ієрархії
● Робота безпосередньо з керівником проекту з сильною участю генерального директора
● Робота з широкою командою інженерів - Вбудований, Front-End, UI / UX, Конструктори, в

Agile методології
● Робота безпосередньо з клієнтами та дистриб'юторами
● Навчання м'яким навичкам - спілкування, тайм-менеджмент
● Додаткові послуги в залежності від форми співпраці: інтеграційні поїздки, внутрішні

хакатони, заняття йогою
● Привабливі акції ESOP
● Працюйте над продуктами, якими ми всі пишаємося і можемо зустрічатися щодня на

вулицях польських і світових міст

Контакт:

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надішліть своє резюме за адресою: karolina@seedia.city
в темі, набравши: Ім'я та прізвище - Логістика та складальний співробітник

Будь ласка, додайте наступний пункт до заяви: Я даю згоду на обробку моїх персональних
даних для цілей, необхідних для здійснення процесу набору персоналу (відповідно до Закону
від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Журнал законів 2018 року, пункт 1000)
та відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня
2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух
таких даних, а також про скасування скасування  Директива 95/46/ЄС (GDPR)


