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Jesteśmy największym polskim importerem sprzętu oświetleniowego ukierunkowanego na 

przemysł rozrywkowy (estrada, teatr, dyskoteka itp.).  

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, otwarciem zakładu produkcyjnego w 

Skarbimierzycach, 

poszukujemy osoby na stanowisko:  

 

Konstruktor Mechanik w Dziale Badawczo-Rozwojowym 

 

Oferujemy: 

 umowę o pracę na pełen etat 

 pracę w stale rozwijającej się firmie 

 pracę w młodym zespole ludzi 

 pracę w naszym biurze w Skarbimierzycach 

 bardzo dobrą płacę uzależnioną od uzyskiwanych efektów 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego technicznego  

 min. 1 roku praktyki zawodowej 

 doświadczenia w pracy na stanowisku konstruktora 

 umiejętności projektowania i konstruowania w systemach CAD 3D (np. Solid Works), 

Radan, EDGE CAM  

 znajomość technologii wytwarzania 

 znajomości programowania maszyn CNC 

 komunikatywnej znajomości j. angielskiego 

 umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych 

 kreatywności i odpowiedzialności 

 pełnego zaangażowania 

 stałego podnoszenia swoich kwalifikacji 

 umiejętność szybkiego uczenia się i chęć zdobywania nowej wiedzy 

 

Opis stanowiska: 

 projektowanie i modelowanie zespołów komponentów oraz detali produktu, 

 przygotowywanie modeli 3D, rysunków wykonawczych i montażowych, 

 koordynacja wdrażania nowych projektów na wydziałach produkcyjnych, 

 technologiczny dozór nad procesem produkcyjnym również pod względem jakości 

wykonania, 

 współudział w projektowaniu nowych produktów, 

 optymalizacja kosztów produkcji, 

 określenie stopnia wykonalności produktów, 

 przygotowywanie kalkulacji cenowych, 

 pomoc przy uruchamianiu nowych maszyn, 

 pomoc przy wykonywaniu przeglądów okresowych maszyn, 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883." 
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Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji na nasz adres 

mailowy:  

rekrutacja@flash-butrym.pl 


