Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
jest liderem wśród jednostek zajmujących się problematyką maszyn i napędów elektrycznych,
ich badaniami, rozwojem, projektowaniem, eksploatacją i diagnostyką.
W związku z intensywnym rozwojem
Instytut zatrudni do pracy w Sosnowcu na stanowisko
(MŁODSZY) SPECJALISTA - KONSTRUKTOR MECHANIK

o
o
o
o
o

wykształcenie wyższe (inż./mgr inż.) o specjalności mechaniki i budowy maszyn,
bardzo dobra znajomość i praktyczne zastosowanie Inventor oraz AutoCad,
znajomość oraz praktyczne zastosowanie programów wspomagających projektowanie Metodą Elementów Skończonych,
np. Ansys lub inne,
język angielski minimum dobry (w mowie i piśmie), inny język obcy (dodatkowy atut),
prawo jazdy kat. B (B+E dodatkowy atut).
Doświadczenie idealne: projektowanie konstrukcji maszyn elektrycznych, praca w biurze konstrukcyjnym w charakterze konstruktora
mechanika, technologa lub przy produkcji maszyn elektrycznych. Doświadczenie w kontaktach z klientami (dodatkowy atut).
Akceptujemy również kandydatów bez doświadczenia oraz osoby, które jeszcze studiują pod warunkiem, że spełniają w/w kwalifikacje.
Cechy charakteru: samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, terminowość realizacji powierzonych zadań, wysoka kultura
osobista, zaangażowanie w pracę, otwartość na zdobywanie wiedzy.

Zakres obowiązków:
Praca w biurze konstrukcyjnym. Opracowywanie ofert techniczno-handlowych, opracowywanie koncepcji i założeń
konstrukcyjnych modeli i prototypów maszyn elektrycznych, obliczenia mechaniczne, termiczne, przepływów
(analityczne lub MES), udział w procesie produkcji, udział w badaniach laboratoryjnych oraz późniejsza analiza
wyników badań. Kontakty z podwykonawcami, koordynacja realizacji projektów oraz kontakty z klientami.
Oferujemy:
Oferujemy ciekawą i stabilną pracę, np. przy opracowywaniu napędów elektrycznych dla elektromobilności. Pomagamy w rozwoju
zawodowym i naukowym (prace doktorskie, habilitacje), oferujemy możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach, seminariach,
szkoleniach oraz targach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Termin i sposób składania aplikacji

Aplikacje prosimy składać mailowo na adres stanislaw.gawron@komel.lukasiewicz.gov.pl lub w sekretariacie
siedziby instytutu Sosnowiec, ul. Moniuszki 29 w terminie do 28.02.2022 r. i opatrzenie dokumentów klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego
188 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia
niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. Dane
przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod
adresem e-mail: info@komel.lukasiewicz.gov.pl. Zebrane w ramach procesu
rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni od
daty wyboru kandydata. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo wglądu w swoje dane
osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail:
info@komel.lukasiewicz.gov.pl a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

WYMAGANE DOKUMENTY

- CV ze zdjęciem
- list motywacyjny

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami

