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OFERTA PRACY 

Informacje o firmie 

Pełna nazwa 

Firmy/Instytucji 
ASKI Sp. z o.o. 

Krótka informacja o 

Firmie/Instytucji 

(profil działalności, wielkość 

 firmy, oddziały/filie itp.) 

Jesteśmy firmą, która powstała w 1993 r. Zajmujemy się projektowaniem, 

wdrażaniem oraz serwisem przemysłowych systemów sterowania firm 

takich jak: YOKOGAWA, SIEMENS, FOXBORO, TRICONEX, HIMA, 

HONEYWELL oraz automatyką przemysłową. W naszej ofercie znajdują 

się także usługi projektowania, wdrażania i administracji systemów 

 zarządzania, wsparcia produkcji oraz administracji i budowy środowiska 

IT w tym również serwisu sprzętu i oprogramowania. 

Branża firmy Automatyka, Robotyka, Utrzymanie Ruchu, IT 

Adres 

 
Ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek 

Telefon/Fax 054 237 20 12 

e-mail praca@aski.pl 

Strona www www.aski.pl 

Osoba kontaktowa Krzysztof Markowski 667 771 032 Krzysztof.Markowski@aski.pl  

 
 

Informacja o ofercie 

Branża oferty Automatyka, Robotyka, Utrzymanie Ruchu, IT 

Oferowane stanowisko  Specjalista ds. automatyki i sterowania 

Opis zadań 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 

• Przygotowywanie ofert z zakresu automatyki, pneumatyki, 

sterowania, robotyki, mechatroniki 

• Projektowanie układów automatyki i sterowania 

• Przeprowadzanie spotkań techniczno–handlowych 

• Realizację i wdrażanie układów automatyki i sterowania na obiekcie 

• Uczestnictwo w szkoleniach oraz stałe podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych 

 

Liczba oferowanych miejsc 2 



Wymagania: 

wykształcenie 

• Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu automatyki, robotyki , 

układów i systemów sterowania (PLC, DCS, SIS, ESD) 

• Znajomość zagadnień automatyki procesowej, automatyki maszynowej 

 

doświadczenie • Mile widziane 

języki obce • Dobrej znajomość języka angielskiego 

programy 
komputerowe 

Programowanie sterowników PLC 

Inne 

Wymagania: 

• Umiejętność pracy w zespole 

• Operatywność i samodzielność w działaniu 

• Umiejętność biegłej obsługi komputera i narzędzi projektowych 

• Gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie Polski i 

zagranicą 

• „Czynne” prawo jazdy kat. B 

•  

Rodzaj umowy Umowa o pracę 

Czas pracy 8 godzin – 7-15 

Wynagrodzenie Atrakcyjne do uzgodnienia 

Miejsce pracy Włocławek 

Oferowane warunki 
zatrudnienia 

Oferujemy: 

• Rozwój zawodowy w firmie zarządzanej w oparciu o standardy 

europejskie 

• Stabilne zatrudnienie 

• Motywacyjny system wynagrodzenia (stała pensja + premia) 

• Uczestnictwo w rozwoju firmy, cieszącej się dużym uznaniem na 

rynku 

• Praca w zgranym zespole  

• Niezbędne narzędzia pracy 
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Sposób i forma składania 
aplikacji 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 

na adres: 

praca@aski.pl 

bądź dostarczenie osobiście do siedziby firmy we Włocławku przy ul. 

Toruńskiej 224. W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 

133, poz.883). 

 
  

 

  

Oferta ważna do* 28.02.2018 

 
 
 

Wytłuszczone są pola, których wypełnienie jest wymagane. 
 

*) Brak daty ważności oferty spowoduje wygaśnięcie oferty po 30 dniach od jej zgłoszenia 


