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
SPECJALISTA - KONSTRUKTOR MECHANIK

o
o
o
o
o
o

wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3lata,
doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn i urządzeń,
sprawna obsługa programów CAD - INVENTOR,
znajomość technik obróbczych CNC,
biegła znajomość rysunku technicznego.

Zakres obowiązków:

o

Projektowanie konstrukcji maszyn elektrycznych, przyrządów i pomocy warsztatowych – samodzielne
opracowywanie koncepcji i konstrukcji,
Aktualizowanie i analizowanie na bieżąco dokumentacji konstrukcyjnej,
Bieżące rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych,
Przygotowywanie zweryfikowanych dokumentacji dla potrzeb działu produkcji,
Wykonywanie dokumentacji technicznej oraz wycen,
Poszukiwanie rozwiązań usprawniających w zakresie jakości produktu, materiałów, kosztów.

o
o
o
o
o
o
Oferujemy:
oo stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

o ciekawą i rozwojową pracę przy produkcji silników, napędów i maszyn elektrycznych, w tym napędów do
samochodów i pojazdów elektrycznych,
o dodatkowe benefity (opieka medyczna, pakiet socjalny, karta MultiSport).
Termin i sposób składania aplikacji

Aplikacje prosimy składać mailowo na adres malgorzata.golabek@komel.lukasiewicz.gov.pl lub w sekretariacie
siedziby instytutu Sosnowiec, ul. Moniuszki 29 w terminie do 31.01.2022 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.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami

