
Backer OBR Sp. z o.o. – prężnie działający producent grzałek elektrycznych i elementów 
grzejnych, należący do szwedzkiego koncernu NIBE Industrier AB, posiadający cztery zakłady 
produkcyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego: Zakład Grzałek Rurkowych 
(Pyrzyce, Warnice), Zakład Grzałek Foliowych (Pyrzyce), Zakład Rezystorów (Stargard) oraz 
Zakład Systemów Kontrolnych i Grzałek Gołoskrętkowych (Stargard), pracujący w oparciu  
o nowoczesne technologie, wiedzę oraz doświadczenie międzynarodowego grona 
specjalistów.  

 
Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu na stanowisko: 

 

INŻYNIER ELEKTRYK STAŻYSTA 
SPECJALISTA AUTOMATYK STAŻYSTA 

MECHATRONIK STAŻYSTA 
 

(12 – miesięczny płatny staż zawodowy dla Absolwentów i Studentów wyższych uczelni) 
Dołącz do międzynarodowego grona specjalistów! 

 
Miejsce pracy: Pyrzyce ul. Głowackiego 39 
 
Zadania na stanowisku:  

 Pomoc w obsłudze technicznej linii produkcyjnych (diagnozowanie i usuwanie awarii, przeglądy 
maszyn),  

 Minimalizowanie czasów przestojów maszyn i urządzeń spowodowanych awariami, 

 Zgłaszanie zapotrzebowania na części zmienne i materiały eksploatacyjne, 

 Wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uregulowaniami wewnątrz 
firmowymi.  

Wymagania:  

 Status Absolwenta** lub Studenta* – wykształcenie kierunkowe, 

 Znajomość budowy maszyn i urządzeń pod kątem elektrycznym, 

 Znajomość automatyki przemysłowej, układów elektromechanicznych i podstaw elektroniki, 

 Obsługa komputera – Microsoft Office, 

 Mile widziana znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy. 
Oferujemy: 

 Umowę o pracę na pełen etat (3 m-c okres próbny, umowa na czas określony 9 m-c), 

 Zatrudnienie po stażu w prężnie rozwijającej się i zarządzanej przez jakość firmie,  

 Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez pracę w międzynarodowym koncernie,  

 Systemową realizację stażu w oparciu o plan i ocenę (przy wsparciu opiekuna stażu). 
 
Aplikacja  
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 
oferta@backerobr.pl (prosimy o podanie nazwy stanowiska w temacie wiadomości). 
 
Preferowana forma kontaktu:  

 e-mail: oferta@backerobr.pl 

 adres do korespondencji:  Backer OBR, Dział Personalny, ul. Szczecińska 22, 74-200 Pyrzyce  
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
*Status Studenta posiada osoba studiująca na trzecim, czwartym, piątym roku studiów dziennych lub zaocznych.  
**Status  Absolwenta posiada osoba, która ukończyła technikum lub studia dzienne lub zaoczne na poziomie 
magistra lub licencjata w ciągu 12 m-cy przed dniem złożenia aplikacji do Backer OBR - podstawą jest data  
na dyplomie ukończenia.  

 
Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli:  
Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą  
w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, 
wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art.6 
ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie  
i w dowolnej formie.  
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych:  
http://www.backerobr.pl/files/KARIERA_OBR/RODO/BACKER_Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf 
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