PLASTWIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2
tel. 067 284 07 40 / 283 05 02
e-mail: rekrutacja@plastwil.pl
Poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko:

Konstruktor do Działu R&D
Miejsce pracy: Ujście
Region: wielkopolskie

Twoje zadania:








Sporządzanie modeli 3D nowych i zmodyfikowanych detali.
Sporządzanie rysunków 2D nowych i zmodyfikowanych detali.
Wymiarowanie rysunków technicznych.
Prowadzenie bazy rysunków technicznych. Aktualizacja wersji rysunków.
Prace koncepcyjne nad nowymi detalami – modelowanie 3D, analiza modeli.
Współpraca z firmami zewnętrznymi w celu analizy projektów nowych/zmodyfikowanych detali (np. analizy
MES).
Tworzenie raportów oraz prezentacji.

Oczekiwania









Wykształcenie wyższe techniczne (budowa maszyn lub pokrewne).
Doświadczenie na stanowisku inżyniera ds. projektowych lub konstruktora.
Umiejętność czytania norm oraz korzystania z norm.
Znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie (pref. SOLID EDGE)
Dobra znajomość j. angielskiego.
Umiejętność pracy pod presją czasu.
Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, otwartość na naukę.
Sumienność, zaangażowanie i dyspozycyjność.

Oferujemy:







Stabilną i ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie, w młodym zespole
Kontakt z nowoczesną techniką i technologiami
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
Prywatną opiekę medyczną
Pakiet benefitów pracowniczych

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@plastwil.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".
Klikając w przycisk „Aplikuj”,lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Plastwil Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wierzbowa 2 64-850 Ujście , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie

przez Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wierzbowa 2 64-850 Ujście danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@plastwil.pl.

