KONSTRUKTÉR/KA
Pracovní náplň
•
•
•
•
•
•
•

Samostatně vypracovávání konstrukční dokumentaci pro výrobu speciálních výrobních pomůcek dle
požadavků technologů a výroby
Navrhování možnosti použití nářadí od specializovaných výrobců
V konstrukci uplatňování hledisko typizace s ohledem na efektivní výrobu přípravků i samotné výroby
Provádění dozoru nad konstrukční dokumentací a její archivací
Konstrukčně se podílet na realizaci drobných úprav výrobních zařízení
Programování a udržování robota dle požadavků technologie a výroby
Plnění přidělených úkolů nadřízených

Kvalifikace a požadavky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, technický směr
Jazyková způsobilost – anglický jazyk min. úroveň B1 (mírně pokročilá znalost)
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Aktivní znalost kreslícího programu (Inventor)
Zásady a postupy konstruování
Znalost kovových materiálů, slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
Minimálně základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
Znalost systémů a standardů jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
Znalost zásad BOZP

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•

Práce ve společnosti, která je stabilní a působí na trhu již 140 let
Motivační mzdové ohodnocení
Týden dovolené navíc a možnost využití Sick days
Příspěvek na stravování v závodní jídelně
Příspěvek na životní a penzijní připojištění
Docházkový bonus
Další výhody plynoucí ze sociálního programu společnosti
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V případě, že Vás nabídka oslovila, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis e-mailem nebo jej
doručte vytištěný do kanceláře personálního úseku. Vyžaduje-li pozice znalost cizího jazyka, musí být dodán
životopis i v tomto cizím jazyce.
Adresa:
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