Dla naszego klienta, firmy z branży samochodowej, zlokalizowanej w okolicach Zielonej Góry,
poszukujemy kandydata na stanowisko

KONSTRUKTOR FORM ODLEWNICZYCH
/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektowanie form odlewniczych do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium,
Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji konstrukcyjnej 2D/3D,
Wsparcie techniczne przy uruchamianiu nowego projektu,
Projektowanie oraz wdrażanie koncepcji nowego wyrobu,
Współudział we wdrożeniu produktu do produkcji,
Analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań,
Optymalizacja kosztów konstrukcji wyrobów,
Przeprowadzanie prób technologicznych,

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane odlewnictwo lub mechanika
i budowa maszyn),
Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku konstruktora form
odlewniczych,
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego – warunek
konieczny.
Znajomość procesów odlewnictwa ciśnieniowego stopów aluminium,
Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu CAD,
Dobra znajomość rysunku technicznego i dokumentacji technicznej
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
Chęć do uczenia się i rozwiązywania zagadnień inżynierskich
Umiejętność pracy w zespole, samodzielność i inicjatywa

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•

Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
Szkolenia w Niemczech, Szwajcarii oraz w Polsce,
Pracę w młodym i rozwijającym się zespole,
Środowisko pracy oparte na nowoczesnych technologiach produkcji,
Konkurencyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: iwona.zurek@audit.com.pl
tel. 502 679 369
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