
 

Firma SafeTech Marian Hoppe Sp.j., doradca i sprzedawca technologii bezpieczeństwa w takich 
dziedzinach jak: pomiary gazów, ochrony osobiste, ochrona środowiska, oddymianie, gaszenie pożarów, 
monitoring termowizyjny, działa na rynku z kilkunastoletnim doświadczeniem.  
 

 Jeśli interesujesz się nowoczesnymi technologiami bezpieczeństwa 
 Jeśli chcesz przyswoić dużą dawkę nowoczesnej wiedzy 
 Jeśli Twoją pasją jest praca z nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi 
 

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI! 
 

Stażysta – Asystent serwisanta 
 
Miejsce pracy: Gdynia, Suchy Dwór 
Region: pomorskie 
 
Opis stanowiska: 

 Zapoznanie się z tematyką sprzętu pomiarowego gazów 
 Monitoring bazy danych klientów serwisowych 
 Nauka procesów inspekcji i kalibracji detektorów gazowych 

 
Wymagania: 

 Osoba zorientowana technicznie ze znajomością elektroniki 
 Ostatni rok studiów lub absolwent 
 Z pozytywnym nastawieniem do pracy i życia 
 Praktyczna znajomość MS Office 
 Prawo jazdy kat. B 
 Miejsce zamieszkania: Trójmiasto lub okolice 
 Wysoka kultura osobista i odpowiedzialność 
 Obowiązkowa znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym 
 Mile widziana znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikacyjnym 

 
Wybranemu kandydatowi oferujemy: 

 Po pomyślnym zakończeniu stażu – możliwość podjęcia pracy na pół etatu 
 Szkolenia techniczne 
 Możliwość zdobycia szerokiej wiedzy merytorycznej i praktycznej 
 Pracę w ciekawym środowisku 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: marketing@safetech.net.pl. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 
SafeTech Marian Hoppe Sp. j. z siedzibą w Suchym Dworze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest SafeTech Marian Hoppe Sp.j. z siedzibą w Suchym Dworze 
przy ul. M. Reja 38. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych 
osobowych jest dobrowolne. 


