ASTROMET Sp. z o. o., lider produkcji wyrobów i konstrukcji metalowych
posiadający uznaną pozycję na rynku producentów branży metalowej,
zatrudni na stanowisko
Technolog produkcji – konstruktor
Miejsce pracy: Leszno
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektowanie i opracowywanie dokumentacji technologicznej
zgodnie z obowiązującymi normami
projektowanie przyrządów i narzędzi
wykonywanie kalkulacji kosztów do oferty
analiza dokumentacji technicznej
tworzenie specyfikacji materiałowych
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych
przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla produkcji
bieżąca obsługa zleceń produkcyjnych
nadzór merytoryczny przy wdrażaniu do produkcji wyrobów nowych i
zmodernizowanych,
udział w uzgodnieniach z klientami oraz sporządzanie rysunków
ofertowych.
nadzór technologiczny (przy współpracy z Kierownikiem Produkcji) nad
procesem produkcyjnym
praca przy użyciu programów konstrukcyjnych (CAD/3D, Solid Works)

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wymagane doświadczenie w projektowaniu procesów
technologicznych
doświadczenie w konstrukcji przyrządów i narzędzi
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu
pozwalającym na swobodną komunikację z klientem
wykształcenie techniczne
umiejętność czytania rysunku technicznego
umiejętność sporządzania rysunków technicznych
umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych
zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
•
•
•
•

możliwość realizacji ciekawych projektów
stawiamy na długotrwałą współpracę
oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
gwarantujemy możliwość rozwoju zawodowego

•

wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom oraz pakiet ubezpieczeń
socjalnych
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres mailowy
zjankowska@astromal.pl, wraz załączonym oświadczeniem: "Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze
wskazaną w ogłoszeniu rekrutacją oraz w rekrutacjach przyszłych
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE".
Termin składania podań: do 31.08.2020
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest
Astromet Sp. z o.o. (Leszno, ul. Spółdzielcza 2i, 64-100 Leszno). Każda
osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do swoich
danych, możliwość ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody na
przetwarzanie. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem pod adresem mailowym
rodo@astromet.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1
roku lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. Dane
osobowe nie będą przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

