Gerda Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki w dziedzinie produkcji drzwi, zamków, okuć oraz bram
garażowych poszukuje pracownika do centrali spółki w Sokołowie k/Warszawy na stanowisko:

KONSTRUKTOR
Miejsce pracy: Sokołów, ul. Sokołowska 49 (pow. pruszkowski)

Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów zgodnie z założeniami technicznymi
Nadzór nad budową prototypów, przeprowadzenie badań prototypów na zgodność z założonymi
parametrami
Wykonywanie prac badawczych zleconych przez przełożonych
Wdrażanie wyrobów do produkcji
Udział w opracowywaniu założeń koniecznych do wykonania oprzyrządowania (tłoczniki, formy, przyrządy
montażowe, …) oraz elementów linii/stanowisk technologicznych dla realizacji procesu produkcyjnego
Rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie wykonywania oprzyrządowania oraz elementów
linii/stanowisk technologicznych

▪

Wymagania :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika)
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
Ogólna wiedza z zakresu metrologii warsztatowej
Staż pracy min 5 lat
Znajomość metod wytwarzania (cięcie/spawanie laserowe, druk 3D, obrabiarki CNC, …)
Praktyczna znajomość w programów CAD 3D (preferowany Solid Edge)
Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Samodzielność w prowadzeniu powierzonych projektów

Wybranym kandydatom oferujemy:
▪
▪
▪
▪

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
Bogaty pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku , nagrody jubileuszowe, opieka medyczna i inne
Możliwość szkoleń i rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV poprzez formularz zgłoszeniowy
lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy

Przesłanie CV bądź innych dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych przez Gerda
sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia
udzielonej zgody.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji.
Przed przesłaniem dokumentów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatów, dostępną w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://gerda.pl/polityka-prywatnosci/.

