
 

Praca z pasją? Aktualnie Partner ReX Recruitment Exchange łowi talenty na stanowisko: 

 

MŁODSZY INŻYNIER DS. TESTOWANIA PROTOKOŁÓW 
Miejsce pracy: Warszawa  
 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 prowadzenie testów oprogramowania na najnowszych modelach telefonów,  

 przeprowadzanie badao w terenie,  

 tworzenie raportów,  

 usprawnianie procesów testowych,  

 uczestniczenie w zagranicznych podróżach służbowych 

 

WYMAGANIA: 

 studenci ostatnich lat bądź osoby posiadające wykształcenie wyższe (inżynierskie/magisterskie) o 

specjalności elektronika, telekomunikacja oraz pokrewne,  

 zainteresowanie technologią mobilną oraz branżą GSM,  

 otwartośd na podróże służbowe (ok. 50 % czasu pracy),  

 wiedza z technologii radiowych: GSM, UMTS, LTE,  

 znajomośd zagadnieo związanych z funkcjonowaniem współczesnych sieci komórkowych, 

 komunikatywna znajomośd języka angielskiego,  

 prawo jazdy kat. B 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt mailowy k.n.partner.antal@gmail.com oraz załączenie 

poniższych zgód dotyczących rekrutacji (w całości lub według preferencji): 

„[zgoda na 1 rekrutacje]Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Antal sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu (53-
413), ul. Gwiaździsta 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000105676 w celu prowadzonej rekrutacji. Równocześnie 
oświadczam, że: 1. Zdaję sobie sprawę, że moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesów rekrutacji, na które wyrażona 
została przeze mnie zgoda lub do momentu odwołania przedmiotowej zgody, z tym zastrzeżeniem, że zakończeniu rekrutacji bądź odwołaniu zgody 
dane mogą być dalej przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi jak i tych przysługujących podmiotowi, 
którego dane dotyczą, przeciwko administratorowi. 2. Zdaję sobie sprawę udzielenie przeze mnie zgody jest dobrowolne 3. Przyjąłem do 
wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: mail@antal.pl;" [zgoda na wiele rekrutacji] 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Antal sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu (53-413), ul. Gwiaździsta 66, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000105676 w celu przyszłych rekrutacji. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody 
jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: mail@antal.pl 
[zgoda marketingowa] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Antal sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej (w 
szczególności dotyczącymi rynku rekrutacji, e-booki, raporty, zaproszenia na warsztaty, materiały związane Employer Branding etc.) w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez Antal sp. z o. o. 
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może 
nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: mail@antal.pl "W związku z działalnością spółki Antal sp. z o.o. zgadzam się na 
udostepnienie moich danych w celach rekrutacyjnych klientom, którzy zlecili przeprowadzenie rekrutacji spółce Antal sp. z o.o. Niniejsza zgoda 
obejmuje prawo do udostępnienia moich danych osobowych podmiotom, które poszukują kandydatów na stanowisko powiązane pośrednio lub 
bezpośrednio z moim doświadczeniem jak również preferencjami zawodowymi. Zgoda ta jest dobrowolna aczkolwiek konieczna do prawidłowego 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. " 
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