Nabídka číslo: 0611

Strojní konstruktér - senior
Jste odborníkem ve strojírenském oboru a rozumíte konstrukční a technické dokumentaci? Oceníte
občasnou práci z domova? Nebojíte se poradit a pomoct kolegům z výroby? Pak se přidejte k nám. Na
pozici Strojní konstruktér – senior budete důležitým článkem našeho konstrukčního týmu a vaše práce bude
významně přispívat k vývoji produktů naší firmy.

Co bude vaší náplní práce?
◼
◼
◼
◼

Vypracování konstrukční a výrobní dokumentace
Zpracování zakázkových a vývojových konstrukčních úkolů
Vykonávání konstrukčního dozoru ve výrobě
Provádění změnového řízení

Co k této pozici budete potřebovat?
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického, strojírenského směru
Praktické zkušenosti s mechanickou konstrukcí
Znalost v oblasti TZB
Organizační a komunikační schopnosti
Spolehlivost, zodpovědnost
Samostatnost při práci i schopnost spolupráce v týmu

Co u vás oceníme?
◼
◼
◼
◼

Pokročilou znalost práce 2D a 3D modelování v SW Inventor, Autodesk, Valut, či jiné
Znalost práce v MS Office
Komunikativní znalost anglického jazyka
Řidičský průkaz sk. B

Co vám za to můžeme nabídnout?
Pestrou pracovní náplň, při které se budete realizovat a ukážete své technické znalosti. K tomu odpovídající
platové ohodnocení. Aby se vám dobře pracovalo, dostanete od nás telefon a notebook a nabídneme
občasnou práci z domova. Pozveme vás na jazykové kurzy a další odborné vzdělávání. Využít můžete také
zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb a produktů u našich smluvních
partnerů. Příspěvek na stravování je u nás samozřejmostí.

Kdy a kde se k nám můžete přidat?
◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout
◼ Místo výkonu práce Hořovice

Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 725 503 266.
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