
 

 

 

Zakłady Automatyki KOMBUD SA to lider krajowego rynku i wiodący dostawca rozwiązań w zakresie 
sterowania ruchem kolejowym. Właśnie powiększamy nasz zespół i poszukujemy ludzi, którzy tak jak 

my mierzą w najwyższe cele!  
W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM NASZEJ FIRMY POSZUKUJEMY: 

PROGRAMISTA C++ 
MIEJSCE PRACY: RADOM 
(możliwość pracy zdalnej) 

 
JAKO PROGRAMISTA C++  BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY M.IN. ZA: 
 

▪ projektowanie, implementację i testowanie aplikacji w środowiskach Linux lub Windows 
▪ utrzymanie i optymalizację oprogramowania systemów sterowania ruchem 
▪ tworzenie narzędzi wspomagających oraz symulatorów programowych 
▪ tworzenie nowych modułów i funkcjonalności 
▪ dokumentację kodu, 
▪ kreowanie nowych lub rekomendowanie zmian dla istniejących rozwiązań w celu zwiększenia efektywności 

procesów 
▪ współpracę z przedstawicielami innych obszarów w firmie przy opracowaniu kierunków zmian, definiowaniu 

potrzeb i wymagań 
▪ raportowanie przebiegu i postępów działań do przełożonego 

JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE: 

▪ znajomości C++ 
▪ znajomości środowiska Visual Studio 
▪ znajomości API Windows 
▪ znajomości systemów Linux 
▪ znajomości SVN, Git 
▪ samodzielności w działaniu, kreatywności i bardzo dobrej organizacja pracy 
▪ skuteczności w znajdywaniu rozwiązań 
▪ zaangażowaniu, pasji w działaniu i otwartości na nowe wyzwania 
▪ znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i w piśmie 
▪ znajomości reguł zależnościowych w sterowania ruchem kolejowym – będzie dużym atutem 
▪ prawo jazdy kat. B  (czynne) 

CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ: 

▪ ciekawą pracę i możliwości rozwoju – nowatorskie i prestiżowe projekty, praca z doświadczonym i ambitnym 
zespołem R&D, możliwości rozwoju i realizacji nie tylko w podstawowym obszarze odpowiedzialności, 
możliwość ponoszenia kwalifikacji w postaci szkoleń, warsztatów i  konferencji branżowych, dofinansowanie 
do nauki języków obcych 

▪ bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia – naszym pracownikom, oprócz wynagrodzenia adekwatnego do 
odpowiedzialności i kompetencji, zapewniamy stabilne zatrudnienie, nowoczesne narzędzia pracy, nagrody, 
komfortowe biuro oraz bezpłatne parkingi dla samochodów i rowerów 

▪ pracę w zgranym, otwartym zespole, w którym panuje super atmosfera i wysokie standardy etyczne 
▪ benefity pozapłacowe m.in.: ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin, zajęcia 

jogi i tabaty w miejscu pracy, dofinansowanie do kart sportowych, bilety na wydarzenia kulturalne, atrakcyjny 
pakiet socjalny, spotkania integracyjne dla rodzin i pracowników, wypoczynek rodzinny w naszych ośrodkach 
wczasowych, wspieramy i finansujemy pasje  

 
Aplikuj na adres: rekrutacja@kombud.com.pl 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko 
„PROGRAMISTA C++” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”Zgodnie z tym rozporządzeniem, 
w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane 
dotyczą. Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 
26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 
119, str. 1-88)” 
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