Konstruktor mechanik / Doradca techniczny

Nazwa firmy:
Adres:

Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o.
Jagodnik 17 C, 58-100 Świdnica

Zakres działania firmy, branża:

Firma jest renomowanym producentem maszyn i linii
technologicznych dla przemysłu motoryzacyjnego w kraju i
zagranicą. Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o. Łączy dwie
działalności – z jednej strony jest firmą handlową oferującą
produkty z zakresu automatyki znanych międzynarodowych
koncernów, z drugiej projektuje, wykonuje i wdraża do
produkcji urządzenia i linie montażowe oraz stanowiska
kontrolno-pomiarowe wyrobów na konkretne zamówienia.
Sprzedaż komponentów systemu montażowego, pras
montażowych, stołów obrotowych, systemów smarowania,
budowa maszyn i linii montażowych.

Zakres obowiązków:

Projektowanie konstrukcji z profili aluminiowych /rysunek
CAD/, Doradztwo techniczne, Nadzór nad projektami

Wymagana dyspozycyjność:
(np. praca stacjonarna, praca w terenie, ilość wyjazdów
służbowych w%)

Praca stacjonarna 90%, praca w terenie 10%

Miejsce pracy:

Jagodnik k. Świdnicy

System wynagrodzenia:
(np. premiowy/prowizyjny; sposób rozliczenia)

Wynagrodzenie stałe + premia roczna, dodatkowo oferujemy
pakiet świadczeń medycznych

Oferowane narzędzia pracy:

Laptop, oprogramowanie CAD, oprogramowanie ERP

Forma współpracy z Pracownikiem: (np. umowa o pracę)

Umowa o pracę. Okres próbny 3 miesiące.

Planowany termin rozpoczęcia współpracy:

Od zaraz

Poziom wykształcenia i kierunek:

Średnie lub wyższe techniczne

Wymagane umiejętności:

Planowanie pracy własnej oraz częściowo warsztatu

Cechy osobowości wymagane na stanowisku:

Samodyscyplina, sumienność, dokładność w działaniu,
komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne
rozwiązania i nowoczesne technologie;
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym
środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych
obszarach;

Oferujemy:

Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji
rynkowej;
Atrakcyjne
warunki
zatrudnienia
uzależnione
doświadczenia i posiadanych umiejętności;

od

Udział w ciekawych projektach dla klientów z różnych sektorów
przemysłu
Miłą atmosferę pracy.

Aplikację prosimy kierować na e-mail:

Igor.jobda@ams-at.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

