GERDA Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki drzwiowej, poszukuje kandydatów do pracy w Starachowicach
osoby na stanowisko:

Technolog - Programista CNC
Miejsce pracy : Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15

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

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bieżąca obsługa Działu Produkcji polegająca na:
- zapewnianiu bieżącego oprogramowania maszyn CNC w programy niezbędne do utrzymania płynności
wytwarzania wyrobów
- tworzenie kart technologicznych, norm, instrukcji stanowiskowych
- doradztwie, konsultacji, instrukcji w zakresie: konstrukcji, technologii, technicznych warunków odbioru
produkowanych wyrobów, instruktażu operatorów CNC w zakresie wykonywania korekt programów
Udział w procesie badań prototypów
Udział w próbach technologicznych oprzyrządowania
Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy mająca na celu ciągłe usprawnianie procesu
wytwarzania i redukcję kosztów
Aktywny udział we wdrażaniu narzędzi LEAN w organizacji
Śledzenie i analiza obciążeń maszyn i urządzeń pod kątem ich ekonomicznego wykorzystania
Udział w pracach związanych z analiza przyczyn pogarszania się jakości wyrobu i poprawianiem jakości

Wymagania
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie min. średnie techniczne
Znajomość rysunku technicznego
Znajomość oprogramowania CAD 2D i 3D (preferowany SolidEdge)
Mile widziane doświadczenie w programowaniu maszyn numerycznych
Znajomość technik wytwarzania z zakresu obróbki plastycznej i skrawaniem metali
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność organizacji własnego czasu pracy

Wybranym kandydatom oferujemy:
▪
▪
▪
▪
▪

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
Perspektywę rozwoju w ramach struktury firmy
Szkolenia na stanowisku i wdrożenie pod okiem doświadczonych osób
Bogaty pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku , nagrody jubileuszowe, dofinansowanie
pakietów sportowych i inne

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z nami poprzez wysłanie swojego CV na adres kadry@gerda.pl (w
tytule maila proszę wpisać „Technolog-Programista CNC” – Starachowice)
bądź w dziale Kadrowo-Płacowym
lub kontaktować się bezpośrednio z Panem Marcinem Deroniem nr tel. 662 003 711
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/.

Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:

