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DGS – MIEJSCE  
DLA INŻYNIERÓW ELEKTRONIKÓW

DGS  Poland, będący częścią duńskiej grupy  William  Demant 
 Holding, jest światowym numerem jeden w produkcji sprzętu dia-
gnostycznego oraz liderem w produkcji aparatów słuchowych. 
Firma daje przestrzeń do rozwoju absolwentom kierunków tech-
nicznych i osobom doświadczonym.

SUSTAINABLE  ENGINEERING  
= WIELE STANOWISK 

Sustainable  Engineering jest nowym działem w DGS  Poland, który 
połączy jednostkę produkcyjną z obszarami  R&D ulokowanymi m.in. 
w Danii,  USA,  Niemczech i Wielkiej  Brytanii. –  Praca w tym zespole 
stanowi świetną okazję dla doświadczonego inżyniera elektronika, 
który chce się rozwijać – mówi  Piotr  Adamczak – menedżer w Dziale 
 Technicznym.

Dlaczego warto dołączyć do  Sustainable  Engineering? Inżyniero-
wie będą doskonalić i usprawniać sprzęty diagnostyczne w  tym 
audiometry, tympanometry czy urządzenia służące do pomiaru 
otoemisji akustycznej, a także udoskonalać już istniejące produkty. 
Dodatkową możliwością rozwoju będzie rozwiązywanie złożonych 
problemów technicznych, w tym poszukiwanie rozwiązań dla no-
wych procesów produkcyjnych. –  Ważnym elementem jest także 

zaplecze narzędziowe. Będziemy pracować z najnowszymi przyrzą-
dami pomiarowymi, takimi jak analizatory widma czy oscyloskopy 
– mówi  Piotr  Adamczak.

FIRMA INNA NIŻ WSZYSTKIE 

DGS  Poland daje możliwość pracy w branży medycznej, co oznacza 
realny wpływ na życie innych ludzi.
–  To dzięki naszym produktom noworodki w Polsce mają diagnozo-
wany słuch podczas badań przesiewowych – mówi  Piotr  Adamczak.
Firma stawia na rozwój i wzajemną wymianę doświadczeń. Ofe-
ruje swoim pracownikom szeroki zakres szkoleń, targów i konfe-
rencji branżowych. –  Ciągle poszerzamy wiedzę. Uczymy się od 
specjalistów, spotykamy się z dostawcami rozwiązań technicznych 
i współpracujemy w środowisku międzynarodowym – mówi  Adam 
 Kruszyński –  Menedżer w Dziale  Jakości i Produktu.

PRACA DLA ELEKTRONIKÓW W 2018

Rekrutacje do  Sustainable  Engineering są już otwarte. Szukamy 
głównie doświadczonych elektroników, ale jesteśmy także otwarci 
na osoby, które zaczynają swoją karierę zawodową w tym kierun-
ku. Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu, zapoznaj się z ofertami 
pracy na naszej stronie internetowej www.dgs.pl – mówi  Joanna 
 Pieczykolan,  Recruitment  Manager.
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Dołącz do naszego zespołu,  
aplikuj na www.dgs.pl


