Czy chcesz tworzyć innowacje a nie tylko na nie czekać?
Opracowywać zupełnie nowe produkty,
jakich jeszcze nikt inny nie stworzył?
Miejsce pracy:
Ołtarzew (w pobliżu Warszawy)/Lublin

Poszukujemy zarówno doświadczonych inżynierów jak i
osób kształcących się w kierunkach technicznych i ścisłych
– elektroników, mechaników, fizyków, chemików,
informatyków oraz techników różnych specjalizacji, którzy
przyczynią się do dalszego rozwoju naszej firmy i wezmą
udział w realizacji innowacyjnych projektów tworzonych
razem z przemysłem, takich jak:
•

Przesył danych nowej
telekomunikacyjne

•

Współpraca z firmami z przemysłu wydobywczego i
naftowo-gazowego i ciężkiego

•
•

Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatnie lata studiów
Umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego
rozwiązywania zagadnień technicznych

Zapoznaj się
z drugą i trzecią
stroną oferty

generacji

i

systemy

Przygotuj
wymagane
dokumenty

•

Tworzenie innowacyjnych systemów satelitarnej
transmisji danych czy monitorowania działania
elektrowni atomowych

•

Opracowywanie
i
wdrażanie
rozwiązań
światłowodowych
dla
innych
sektorów
przemysłowych, między innymi: kosmicznego,
budowlanego czy medycznego, itp.

Pracując u nas, pracujesz dla najważniejszych firm
wybranego działu gospodarki, tworząc nowe produkty
zaawansowanych technologii.

•
•

Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Umiejętność tworzenia raportów z przeprowadzonych
prac

Wyślij je
na adres
jobs@inphotech.pl

Skontaktujemy
się z Tobą,
do usłyszenia!

Dla chemika:
• Umiejętność projektowania procesów chemicznych oraz
układów do prowadzenia procesów chemicznych
• Umiejętność projektowania eksperymentów
• Znajomość zagadnień z zakresu syntezy nieorganicznej i
organicznej
• Umiejętność prowadzenia analizy literatury fachowej
• Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu modyfikacji
powierzchni
Dla mechanika:
• Obsługa oprogramowania CAD 3D (preferowany
SolidWorks) – udokumentowana (certyfikat lub
screenshot najlepszych projektów)
• Podstawowa wiedza ze znajomości obróbki materiałów
• Dobra znajomość rysunku technicznego
• Podstawowa wiedza z zakresu obsługi narzędzi
warsztatowych
Dla fizyka lub fotonika:
• Zdolność do rozwiązywania złożonych problemów z
zakresu optyki światłowodowej
• Umiejętność pracy z elementami światłowodowymi
• Umiejętność
pisania
przejrzystych
skryptów
wspomagających obliczenia numeryczne (MATLAB,
Lumerica, podobne)

•
•

Dla elektronika:
• Umiejętność lutowania elementów SMD i THT
• Znajomość obsługi programów do symulacji układów
elektronicznych (np. Multisim)
• Biegłość w obsłudze sprzętu laboratoryjnego (oscyloskop,
analizator widma, miernik mocy optycznej, multimetr)
• Znajomość programów służących projektowaniu płytek
PCB (Altium, Eagle)
• Podstawowe umiejętności elektryczne związane z pracą z
napięciem sieciowym 230V
• Znajomość podstaw optoelektroniki – sposoby zasilania
laserów półprzewodnikowych, przetwarzania sygnałów z
detektorów i praca z układami optoelektronicznymi
pracującymi w zakresie bliskiej podczerwieni
• Znajomość obsługi mikrokontrolerów AVR
Dla informatyka:
• Umiejętność logicznej analizy problemów w obszarze
informatyki i ich rozwiązywania
• Doświadczenie w administracji i konfiguracji środowiska
Microsoft Active Directory
• Doświadczenie w administracji systemami rodziny MS
Windows (desktop oraz server) oraz Linux
• Doświadczenie w administracji środowiskami wirtualnymi
(Hyper-V)

Specjalistyczna wiedza z dziedziny fotoniki i optoelektroniki
Doświadczenie w pracy na stanowiskach badawczo-rozwojowych, odbyte praktyki lub praca w kole naukowym

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie firm oferujących rozwiązania i produkty dla wielu różnych sektorów gospodarki
• Podnoszenie kwalifikacji w szerokim zakresie kompetencji zarówno „twardych” jak i „miękkich”, np.: poprzez szkolenia
wewnętrzne i zewnętrzne oraz praktykę zawodową
• Uczestniczenie w pionierskich w skali światowej działaniach wdrażania nowoczesnych technologii XXI wieku na bazie fotoniki
światłowodowej
• Wsparcie i rozwój wielu sektorów gospodarki, takich jak: medycyna (np. diagnostyka raka), transport (np. elektromobilność),
sektor kosmiczny (np. inteligentne materiały, konstrukcje satelitów), przemysł lotniczy, przemysł ciężki, przemysł
wydobywczy, itd.
• Uczestniczenie w procesie dostarczania do przemysłu innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w postaci nowoczesnych
produktów lub licencji
• Współpracę w tworzeniu Przemysłu 4.0 (Rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji, etc.)
• Przyjazną atmosferę pracy polegającą na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności
• Wspólne wydarzenia i wyjazdy integracyjne
• Prywatną opiekę medyczną, pakiet socjalny i wiele różnych benefitów

•
•
•

•

CV
List motywacyjny
Przedstawienie wizji kandydata/tki dotyczącej Jego/Jej działalności w naszej firmie (np. krótka prezentacja w PowerPoint) –
prosimy, wyjaśnij nam dlaczego i po co chcesz z nami współpracować i jak sobie wyobrażasz realizację swoich celów
zawodowych
Referencje w postaci listu rekomendacyjnego lub kontaktu do osoby mogącej polecić kandydata/tkę

Zapewne jesteś osobą, która nie chce stawiać ograniczeń swojemu rozwojowi, więc my nie będziemy stawiali ograniczeń w
możliwym poziomie Twojego wynagrodzenia. Z tego właśnie powodu nie wskazujemy sztywnych widełek płacowych.
Szukamy wyjątkowych osób, dlatego nasz proces rekrutacyjny jest również wyjątkowy. Jeśli chcesz być częścią zespołu
dumnego z efektów swojej pracy oraz osiągać cele, o których niektórzy nawet boją się marzyć - to zapraszamy Cię do
aplikowania do naszej firmy.

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Brin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 67 lok. 159 (kod
pocztowy: 01-737 Warszawa), w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny
i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnych prowadzonych przez nas rekrutacjach dopisz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Brin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie również dla celów przyszłych rekrutacji

.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Brin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Elbląskiej 67 lok. 159 w Warszawie, kod pocztowy 01-737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem
0000714108, NIP 5242849718, REGON: 369305699.
1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również w sprawach
dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Administratorem Danych Osobowych pod wskazanym adresem e-mail: biuro@brin.com.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli Pani/Pan wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane również w celu prowadzenia
przyszłych rekrutacji.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (Pani/Pana zgody) i art. 6 ust.1
lit.f RODO (prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych, tj. ustalenia danych
niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z potrzebą biznesową, a także ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane
stanowisko. Co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO, dane te mogą być przetwarzane
dla celów ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń, w tym z tytułu dyskryminacji – do dnia
przedawnienia tychże roszczeń.
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane
osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od przesłania CV lub do wycofania przez Panią/Pana zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w tym
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody przed jej cofnięciem.
8. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, tj. spółki INPHOTECH
sp. z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie, która może przeprowadzać wspólne rekrutacje ze spółką BRIN sp. z o.o. jako
współadministrator danych osobowych.
9. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zrealizowania ww.
celów.
11. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

