
Stażysta ds. testów

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

O SEEDiA
Jesteśmy prężnie rozwijającą się młodą firmą, naszą misją jest tworzenie dla Smart Cities
nowoczesnych i innowacyjnych obiektów użytkowych małej architektury, które zasilane są
energią słoneczną, zapewniając miastom nie tylko nowoczesne, wysokiej jakości obiekty,
ale także edukację społeczną i wizerunek ekologicznego miasta. Wierzymy, że nasze
produkty są przyszłością małej architektury.

Naszym sztandarowym produktem są Ławki Solarne - ładujące telefony i udostępniające
WiFi, jak również kioski informacyjne, przystanki autobusowe, kosze na śmieci, czy solarne
dozowniki do dezynfekcji rąk.

Zakres obowiązków:
- Testowanie prototypów i aktualnych urządzeń
- Weryfikacja materiałów do dokumentacji technicznej
- Opracowywanie raportów z przeprowadzonych testów
- Zgłaszanie propozycji ulepszeń do testowanych urządzeń
- Diagnozowanie i usuwanie usterek
- Przygotowywanie stanowisk testowych
- Pomoc przy produkcji i kompletowaniu zamówień

Wymagania:
- Dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office
- Znajomość języka angielskiego
- Znajomość zagadnień związanych z elektroniką
- Dokładność, dobra organizacja pracy
- Status studenta kierunków technicznych (elektronika, informatyka, teleinformatyka,

automatyka i robotyka, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn lub
pokrewne)

Mile widziane:
- Doświadczenie w testowaniu
- Znajomość zagadnień chmurowych
- Projektowanie układów elektronicznych



Oferujemy:
- Umowę oraz atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do umiejętności i

doświadczenia
- Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z branży nowych technologii
- Pracę w ciekawych projektach
- Szkolenia specjalistyczne

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

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)”


