HLEDÁME
TECHNICKÉ TALENTY
Jste fanda do strojů a strojírenství, robotiky, průmyslové automatizace a inovativních technologií?
Jste inovativní a kreativní člověk a hledáte společnost, která vám dá prostor pro seberealizaci?
Chcete se podílet na prestižních projektech a být u vývoje nových technologií?

KONSTRUKTÉR

Jsme významný hráč v oboru průmyslové automatizace a robotiky a dodáváme špičkové a inovativní

KONSTRUKTÉRKA

nejmodernější technologie udávající trendy u významných hráčů v České Republice i v zahraničí.

technologie do oblastí automobilového, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Vyvíjíme
Do našeho týmu hledáme konstruktéra / konstruktérku, který(á) je inspirativní a umí využít svých
schopností.
Připojte se k nám. Pečlivě čteme každý životopis a všem odpovídáme. Napište nám….

Budete se věnovat především
• Vývoji a konstrukci strojů a zařízení
• Budete zpracovávat 3D modely zařízení a tvořit výrobní výkresovou dokumentaci. Zpracováváme celé sestavy strojů i jejich komponenty. Také budete vypracovávat studie a fluidní
dokumentaci.
• Budete se účastnit schůzek u zákazníka při zadávání zakázek a komunikovat s dodavateli
• Spolupracovat v rámci projektu s realizačním týmem (elektroprojektanti, programátoři,
montéři) a ve spolupráci posuzovat rizika konstruovaných výrobků.
• Budete mít zodpovědnost za svůj projekt
Potřebujeme, abyste znal a uměl
• Máte technické středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
• Máte analytické a technické myšlení, jste tvořivý a samostatný
• Máte řidičský průkaz skup. B a řídíte

Přivítáme
• Vítáme šikovného člověka s praktickými zkušenostmi a s praxí v oboru, ale můžete být také
šikovný/á absolvent/ka
• Pokud máte znalost práce s 3D CAD systémy, SolidWorks nebo Fluid Draw

NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ,
CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!

KONSTRUKTÉR
KONSTRUKTÉRKA
Nabízíme:
• Zajímavou práci s těmi nejmodernějšími technologiemi ve stabilní, prosperující
a rostoucí společnosti pro kterou je důležité příjemné prostředí pro zaměstnance
i zákazníky.
• Možnost seberealizace a prostor pro Vaše nápady a kreativitu, budete vytvářet jedinečné
produkty.
• Spolupráce na projektech, které jsou vidět a kde se dobré nápady opravdu realizují.
• Podporu ze strany zkušeného týmu kolegů. Věříme, že jsme příjemný pracovní kolektiv
• Jsme firma, které na jejích lidech záleží.
• Pracovat s námi budete v novém, čistém a klimatizovaném open office, kde má každý
dostatek prostoru a zázemí pro svou práci. A máme skvěle vybavenou kuchyňku.
• Zaměstnanecké benefity (flexibilní začátek/konec pracovní doby, stravenky plně hrazené
zaměstnavatelem, vzdělávací kurzy na míru potřebám pozice, bonusy/prémie, jazykové
kurzy zdarma, plavenky, firemní akce, zvýhodněné volání mobilního operátora).
• Motivující platové ohodnocení odpovídající schopnostem a pracovnímu nasazení, podíl
na úspěchu firmy.
• Hlavní pracovní poměr
• Nástup podle dohody
• Pracovat budete ve Valašském Meziříčí
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem, prosím, zasílejte s uvedením pozice
Konstruktér/konstruktérka na personální oddělení, e-mail zuzana.netocna@cbgimpex.com.
Děkujeme.

Poučení
Odpovědí na tento inzerát souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne
15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.
Tyto údaje poskytuji společnosti C. B. G. Impex s.r.o. výhradně za účelem možnosti zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání.

C.B.G. IMPEX s.r.o.
Železničního vojska 1367, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
telefon: +420 571 160 111, cbgimpex@cbgimpex.com
Facebook: www.facebook.com/cbgimpex.valmez
www.cbgimpex.com

