W związku ze zmianami kadrowymi w strukturze firmy, poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. konstrukcji i technologii
1.


Wymagania
wykształcenie wyższe techniczne,






znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania ogólnoużytkowego i specjalistycznego,
znajomość obsługi programów klasy CAD/CAM
umiejętność czytania rysunku technicznego
znajomość narzędzi jakościowych: APQP, PPAP, PPA, FMEA, Control Plan
znajomość systemów jakościowych zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania obowiązków



wiedza z zakresu technologii tłocznictwa, zgrzewania oraz lakierowania proszkowego



znajomość parku maszynowego i podstaw eksploatacji



doświadczenie w firmie produkcyjnej w obszarze technologii, konstrukcji lub jakości



umiejętność pracy w zespole,



motywacja do uczenia się i pracy,



znajomość języka angielskiego

2.

Ogólny zakres obowiązków:





Weryfikacja zapytań ofertowych
Współpraca z Narzędziowniami zewnętrznymi w zakresie nowych projektów
Bezpośredni nadzór nad projektami uruchamianymi na wydziale Tłoczni, zgrzewalni oraz lakierni
proszkowej
Wdrażaniem nowych projektów i produktów
Nadzór nad procesami produkcyjnymi, dokonywanie korekt i odstępstw w procesach produkcyjnych w
celu osiągnięcia określonych w dokumentacji wymagań jakościowych.
Nadzór nad wykonywaniem przyrządów, narzędzi i regeneracji oprzyrządowania
Opracowywanie, rozpowszechnianie oraz prawidłowe zabezpieczenie zgodnie z poleceniami
bezpośredniego przełożonego dokumentacji na produkowane wyroby






3. Oferujemy








umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia kandydata
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z branży motoryzacyjnej
możliwość rozwoju zawodowego
bogaty pakiet socjalny,
niezbędne narzędzia pracy,
szkolenia zawodowe,

4.

Wymagane dokumenty



CV + list motywacyjny, wraz z dołączoną klauzulą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji w formie pisemnej lub wysłane droga e-mailową na adres pionier@pionier.com.pl z dopiskiem
„stanowisko specjalista ds. konstrukcji i technologii” w terminie do 12.10.2018r.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że w procesie rekrutacji, po złożeniu CV administratorem Państwa danych osobowych będzie:
Spółdzielnia Pionier
ul. Batorego 35
48-200 Prudnik.
1.
2.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub adekwatne do treści wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie,
W sprawach związanych z danymi prosimy o kontakt na adres e-mail pionier@pionier.com.pl,

3.
4.
5.

Będą posiadać Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
Będą posiadać Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji, niepodanie odpowiednich danych
osobowych oraz brak odpowiedniej zgody w CV skutkować może odrzuceniem Państwa aplikacji.

