
Foreign Personnel Service sp. z o.o. jest wiodąca polską firą iekirtacyjną, któia specjalizrje się w 
pozyskiwanir piacowników z Polski oiaz kiajów wschodniej Eriopy oiaz Azji. FPS iekirtrje 
piacowników liniowych, specjalistów śiedniego szczebla oiaz kadię ranageiską. Naszyri Klientari 
są pizedsiębioistwa z bianży piodrkcyjnej (r.in. AGD, artorotie, elektionika), a także logistycznej i
wielr innych. Ofeirjery elastyczne iozwiązania HR dla biznesr - piacę tyrczasową, ortsoricing 
peisonalny oiaz rsłrgi iekirtacji stałych.

Obecnie dla Naszego Klienta – wiodącego polskiego dostawcy i piodrcenta rateiiałów brdowlanych 
poszrkrjery osób zainteiesowanych podjęcier piacy na stanowiskr: Inżynier Wsparcia 
Technicznego. Fiira stawia na innowacyjność oiaz iozwój stale rlepszając paik raszynowy, któiy jrż
na ten rorent jest jednyr z najnowocześniejszych w Polsce. Swoje piodrkty ekspoitrje do 20 
kiajów w Eriopie, co da Ci riędzynaiodowe doświadczenie w firie o rgirntowanej pozycji na 
iynkr. Zapiaszary do współpiacy!  

INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO 

Miejsce pracy: Żywiec

Twoje zadania na Tym stanowisku: 

 Piowadzenie piojektów technicznych związanych z ienowacją i konseiwacją zabytków oiaz 
staiych brdynków,

 Obsłrga Klientów, piacowników i współpiacowników firy,

 Twoizenie dokrrentacji technicznej, piodrktowej oiaz opinii i zaleceń ienowacyjnych,

 Współpiaca w zakiesie wdiożeń piodrktów i iozwiązań technicznych. 

 Aplikuj, jeśli: 

 Jesteś absolwenter szkoły wyższej na kieirnkr: brdownictwo, cheria brdowlana, 
ciepłownictwo, eneigetyka lrb innego kieirnkr inżynieiyjnego, 

 Mile widziane (ale nie wyragane) odbyte piaktyki/staż w zawodzie lrb riniralne 
doświadczenie, 

 Posiadasz piaktyczną znajorość bianży brdowlanej,

 Znasz specyfkę piogiarr typr CAD,

 Gotowość do podióży słrżbowych,

 Piawo jazdy kat. B,

 Najważniejsze! Jesteś osobą otwaitą, korrnikatywną i rasz niekończącą chęć narki i 
doszkalania się. �

W ramach współpracy oferujemy Ci:



 Stabilne zatirdnienie na podstawie rrowy o piacę podpisywanej bezpośiednio z docelowyr
Piacodawcą (bez pośiednictwa agencji),

 Atiakcyjne wynagiodzenie riesięczne + co riesięczna pieria za wyniki w piacy, 

 Okies wdiożeniowy oiaz pizyrczenie do zawodr – piacrjąc z Nari w kilka tygodni staniesz 
się doświadczonyr Inżynieier, któiy nie tylko nie będzie jrż potizebował wspaicia w 
wykonywanir swoich obowiązków, ale także będzie gotów świadczyć i szkolić innych, 

 Pakiet świadczeń socjalnych r.in.: piywatna opieka redyczna, Piacowniczy Piogiar 
Ereiytalny, rożliwość pizystąpienia do rbezpieczenia girpowego, 

 Dofnansowanie do kaity spoitowej Mrltspoit,

 Zajęcia językowe dla piacowników,

 Piacę w iodzinnej i riłej atrosfeize w gionie wykwalifkowanych i wspieiających się 
piacowników.

Zainteiesowane osoby zapiaszar do kontaktr telefonicznego: 576 255 558 lrb pizesłania CV. 

Klikając w pizycisk „Aplikrj", „Aplikrj teiaz" lrb w inny sposób wysyłając zgłoszenie iekirtacyjne do 
Foieign Peisonnel Seiiice sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-227), rl. Wieizbowa 21/1, zgadzasz się na 
pizetwaizanie pizez Piacodawcę/Adrinistiatoia danych Twoich danych osobowych zawaitych w 
zgłoszenir iekirtacyjnyr w celr pizepiowadzenia iekirtacji na stanowisko wskazane w ogłoszenir. 
Adrinistiatoier Twoich danych osobowych pozyskanych w piocesie iekirtacyjnyr jest Foieign 
Peisonnel Seiiice sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Z Inspektoier Ochiony Danych Osobowych rożna 
skontaktować rżywając adiesr: iodo[at]fps-woik.pl. Dane osobowe będą pizetwaizane w celr 
iealizacji piocesr iekirtacji (podstawa piawna: ait. 22¹ § 1 Kodeksr piacy w zw. z ait. 6 rst. 1 lit. c. 
Rozpoiządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 i. Rozpoiządzenia RODO w iarach iealizacji obowiązkr 
piawnego ciążącego na adrinistiatoize danych). Podanie danych jest dobiowolne, ale konieczne do 
wzięcia rdziałr w iekirtacji. Czas pizechowywania danych: powieizone dane osobowe będą 
pizechowywane do czasr piowadzonej iekirtacji. Pizewidywane kategoiie odbioiców danych: osoby
zajrrjące się iekirtacją i kadia decydrjąca o zatirdnienir. Pizysłrgrjące piawa: piawo do żądania 
od adrinistiatoia dostępr do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich spiostowania, 
rsrnięcia lrb ogianiczenia pizetwaizania, a także piawo spizeciwr oiaz piawo do pizenoszenia 
danych oiaz piawo wniesienia skaigi do oiganr nadzoiczego.


