
Firma Cartrack Polska Sp. z o. o. to lider na polskim 
 i światowym rynku zajmujący się wdrażaniem nowoczesnego oprogramowania optymalizującego 

zarządzanie flotami pojazdów. 
 

Obecnie poszukujemy Kandydatów na Stanowisko: 
Specjalista ds. Kontroli Jakości Instalacji 

(Dział Techniczny; Kontroli Jakośći) 
 

Oferujemy! 
 

• Możliwość zdobycia doświadczenia w strukturach międzynarodowej i dynamicznie rozwijającej się organizacji, 
• zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy, 
• niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer i telefon, 
• dla chętnych dofinansowanie do Karty Multisport i opieki medycznej w Medicover, 
• profesjonalny pakiet szkoleń wstępnych, 
• przyjazną atmosferę w zmotywowanym zespole, 
• dostęp do nowoczesnych technologii. 

 
Profil Kandydata: 

 
• Wykształcenie minimum średnie lub średnie techniczne (preferowana elektryka i elektronika pojazdowa ale 

również mechanika), mile widziani studenci zaoczni lub ostatnich lat studiów technicznych, 
• znajomość budowy pojazdów samochodowym i maszyn w szczególności wyposażenia elektrycznego i 

elektronicznego, 
• mile widziane doświadczenie przy instalacji dodatkowego wyposażenia pojazdów jak alarmy, systemy car-audio, 

systemy GPS, 
• mile widziane doświadczenie przy komputerowej diagnostyce pojazdów, 
• mile widziane doświadczenie przy tworzeniu dokumentacji technicznej, 
• prawo jazdy kat. B (mile widziane dodatkowe kategorie), 
• zdolność szybkiego uczenia się i chęć dalszego rozwijania wiedzy, 
• zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 
• dobra znajomość komputera,  
• skrupulatność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków, 
• dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych, 
• znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
  
Twoje nowe zadania: 
  
• Kontrola jakości instalacji systemów GPS, 
• analiza problemów i szukanie rozwiązań, 
• tworzenie dokumentacji instalacyjnej, 
• prowadzenie statystyk i raportów dotyczących jakości, 
• analiza nietypowych rozwiązań, 
• analiza i weryfikacja procesów, 
• bieżące raportowanie. 
   

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłanie swojego CV na adres: HR@cartrack.pl – wpisując w tytule 
nazwę stanowiska, na które aplikujesz. 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.  

  
 

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji oraz dla przyszłych procesów rekrutacji. 
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