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„Flash-Butrym” Spółka Jawna firma jako jedna z nielicznych w Europie zajmuje się produkcją 

profesjonalnego sprzętu scenicznego. Od 2013 roku firma zakupiła nowoczesny oraz bardzo 
innowacyjny park maszynkowy (np. wycinarkę laserową w technologii Fiber, linię do produkcji 
elektroniki w technologii SMT), jednakże ciągle szukamy nowy i lepszych technologii. 

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój działu Badawczo Rozwojowego firma „Flash-Butrym” 
Spółka Jawna poszukuje kandydata na stanowisko: 

 

Konstruktor Elektronik 
Stanowisko wiąże się bezpośrednio z procesem produkcyjnym oraz prototypowania 

Miejsce pracy: Skarbimierzyce 

 

Opis stanowiska 
 projektowanie i modelowanie zespołów komponentów oraz detali produktu, 

 koordynacja wdrażania nowych projektów na wydziałach produkcyjnych, 

 technologiczny dozór nad procesem produkcyjnym również pod względem jakości 
wykonania, 

 współudział w projektowaniu nowych produktów, 

 optymalizacja kosztów produkcji, 

 określenie stopnia wykonalności produktów, 

 przygotowywanie kalkulacji cenowych, 

 pomoc przy uruchamianiu nowych maszyn, 

 pomoc przy wykonywaniu przeglądów okresowych maszyn, 

Wymagania 

 wykształcenie techniczne( preferowane elektronika, automatyka), 

 umiejętność projektowania prototypów, 

 znajomość zasad rysunku technicznego, 

 umiejętność programowania mikroprocesorów AVR, ARM. 

 precyzja i dokładność w procesie projektowania, 

 znajomość języków programowania: C/C++, 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, 

 znajomość programu AltiumDesigner lub innego, 

 innowacyjność w zakresie stałego ulepszania produktu, 

 umiejętności: analityczne myślenie, komunikatywność, zaangażowanie, obowiązkowość, 
dobra organizacja pracy, 

 mile widziana znajomość programowania maszyn produkcyjnych  
 
Oferujemy 

 trwałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o 
ustabilizowanej pozycji na rynku, 

 stabilne i bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji 
i zaangażowania, 

 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, 

 możliwość zdobywania uprawnień i kwalifikacji zawodowych 

 otwarte i przyjazne środowisko pracy 
 

Miejsce pracy: Skarbimierzyce  



 

 

"Flash - Butrym" Sp.J., ul. Wiosenna 18, 72-002 Skarbimierzyce, tel. +48 668 155 555, 

e-mail: rekrutacja@flash-butrym.pl, www.flash-butrym.pl 

Kontakt: Dział Badań i Rozwoju Skarbimierzyce, ul. Wiosenna 18, telefon: +48 786 840 458  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres 

rekrutacja@flash-butrym.pl 

 
Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy, przez firmę EBCC Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o 

Ochronie Danych Osobowych Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)". 
Spółka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Złożonych dokumentów nie odsyłamy. 
 


