
 

 

Instal Kraków S.A. jest jednym z liderów w branży budowlanej w Polsce,  

notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;  

działającym w branży budowlanej, który specjalizuje się w wykonywaniu oraz montażu instalacji  

w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. 

Instal Kraków S.A. zatrudni osobę na stanowisku: 

TECHNOLOG 
 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 

• opracowywanie zleceń zgodnie z otrzymanym zamówieniem i dokumentacją techniczną; 

powadzenie na bieżąco wszystkich dokumentów z tym związanych, 
• dokonywanie w razie potrzeby uzgodnień zmian wykonywanych robót z biurem projektów, 

Użytkownikiem i Działem Zaopatrzenia; wprowadzanie uzgodnionych zmian do dokumentacji 

technicznej, 
• przygotowanie zapytań ofertowych dla realizacji dostaw zewnętrznych, 

• utrzymywanie kontaktów handlowych z dotychczasowymi i nowymi Kontrahentami, 
• nadzór technologiczny na realizacją zleceń w Zakładzie Produkcyjnym. 

Wymagania stawiane Kandydatom / Kandydatkom: 

• wykształcenie wyższe techniczne, 

• sprawne posługiwanie się rysunkiem technicznym i programami komputerowymi: MS Office (w 

szczególności Excel, Word), AutoCAD, 
• dobra znajomość języka angielskiego, 

• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania elementów konstrukcji 
i zbiorników stalowych, instalacji przemysłowych, 

• umiejętność programowania maszyn do cięcia termicznego, 
• rzetelność, dokładność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz odporność na stres, 

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

• prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Firmie, 

• wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i efektów pracy,  
• interesującą pracę, ciekawe zadania, możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, 

• przyjazną atmosferę w pracy. 

Osoby zainteresowane udziałem w obecnej rekrutacji jak i przyszłych procesach rekrutacyjnych  
prosimy o przesłanie CV na adres: praca@instalkrakow.pl 

z tematem REKRUTACJA i zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Instal Kraków S.A. z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Konstantego Brandla 1, Kraków 30-732, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz 
przyszłych procesów rekrutacji: …………………………………………….……………………..  

(proszę wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja) 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że: 
• Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Firma: Instal Kraków S.A. z siedzibą przy 

ul. Konstantego Brandla 1 w Krakowie [30-732], KRS: 0000042496, NIP: 679-008-54-87. 
• CV Kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 (sześciu) 

miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane. 
• Dane osobowe Kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani też przekazywane innym 

podmiotom. 
• Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia. 
• Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.”  

 
Podstawa prawna: 

Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 tekst jednolity) 

 

 

 
………………………………………………… 

(podpis Kandydata) 

Instal Kraków S.A., ul. K. Brandla 1, 30-732 Kraków 

 


