
  
 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Medsystems sp. z o.o. ul. Tokarska 19, 20-210 Lublin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wyżej 
wymienione stanowisko. 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. 

 

 

Firma Medsystems sp. z o.o. jest czołowym dystrybutorem sprzętu medycznego i działa na 

rynku międzynarodowym od 2011 roku. W ramach działalności spółki prowadzimy sprzedaż 

używanej oraz rekondycjonowanej aparatury medycznej, świadczymy również usługi serwisowe 

w tym zakresie. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: 

 

 TECHNIK ELEKTRONIK  
Miejsce pracy:  Medsystems Sp. z o.o  w Lublinie 

 

Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby będzie należało: 

• rejestrowanie dostaw towaru, monitorowanie i skrupulatne dokumentowanie całego procesu prze-

jęcia bądź wydania dóbr, identyfikacja towarów; 

• odnawianie używanej aparatury medycznej, obsługa, konserwowanie, naprawa, wymiana niespraw-

nych części; 

• pomoc w pakowaniu, zabezpieczaniu towarów do wysyłki; 

• obsługa urządzeń magazynowych – m.in. windy towarowej, podnośnika, wózków paletowych; 

• kontrolowanie stanów magazynowych, inwentaryzacja magazynu; 

• współpraca z innymi działami firmy, np. z działem sprzedaży czy sekretariatem; 

• dbałość o prawidłowy stan techniczny narzędzi oraz porządek w miejscu pracy. 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie zawodowe; 

• skrupulatność wykonywanych działań; 

• wysoka sprawność manualna i dobra kondycja wzrokowo-ruchowa; 

• biegłość obsługi urządzeń komputerowych, elektronicznych; 

• umiejętność logicznego myślenia; 

• mile widziane prawo jazdy kat. B. 

 

Oferujemy: 

• zdobycie doświadczenia w niszowej branży; 

• pracę w stale rozwijającej się firmie; 

• oferujemy ubezpieczenie grupowe; 

• stałe godziny pracy. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na adres mailowy: marketing@aukcjamedyczna.pl 
 
 


