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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Konstruktor Technolog Mechanik
Nr ref. 8349
(oferta ważna do 06.05.2016)
Opis pracodawcy:
Międzynarodowa firma działająca w branży mechaniki dźwigowej i transportu bliskiego.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane w zakresie mechanicznym)
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane, choć niekonieczne
• dobra znajomość rysunku technicznego
• znajomość procesów technologicznych spawalnictwa, obróbki metali
• znajomość programów do projektowania - SolidEdge, AutoCAD (lub jednego z nich)
• komunikatywna znajomość języka angielskiego (praca przy dokumentacji obcojęzycznej)
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
• umiejętność kompleksowego podejścia do wykonywanych zadań (od fazy projektu do realizacji)
• umiejętność pracy indywidualnej i grupowej
• doświadczenie w pracy w zespole technicznym
• kreatywność w rozwiązywaniu problemów
• inicjatywa oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne
Zakres obowiązków:
• praca według ustalonego harmonogramu z napiętymi terminami dostaw
• odpowiedzialność za terminowe wykonanie projektu
• przygotowanie wycen wstępnych i kalkulacji szczegółowych
• prowadzenie projektu według wewnętrznych procesów i standardów konstrukcyjnych
• optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych
• opracowanie projektów technicznych konstrukcyjnych w środowisku CAD (SOLID EDGE)
Firma oferuje:
• przewidywane szkolenia: w zakresie wymagań technicznych dla Urządzeń Transportu Bliskiego
(urządzenia dźwigowe). Szkolenia produktowe oraz z zakresu wykorzystania oprogramowania do
projektowania. W zakresie uprawnień do badań nieniszczących
• możliwość awansu do poziomu samodzielnego konstruktora i szefa zespołu technicznego
Miejsce podjęcia pracy:
• woj. zachodniopomorskie

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

