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Zakres zadań:
●
●
●
●
●
●

Opracowywanie zadań rozwojowych, konstrukcyjnych części elektrycznych i elektromechanicznych
Realizacja zadań jakościowych
Ocena badań zewnętrznych dostawców
Koordynowanie prac zespołu
Przeprowadzanie testów urządzeń
Prowadzenie laboratorium

Od kandydatów oczekujemy:
●

●
●
●
●
●

Wyższego wykształcenia technicznego (preferowane kierunki: elektronika, technika sterowania,
regulacji, technika napędu, budowa maszyn i urządzeń)
Doświadczenie w opiece nad produkcją seryjną
MS Office, CAD, mile widziany Unigraphics
Znajomość metod statystycznych, jakościowych
Biegła znajomość języka angielskiego, mile widziany niemiecki
Umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu, rozwiązywania problemów

Nasz klient oferuje ciekawą pracę w nowoczesnej firmie o zaawansowanych technologiach i silnej
pozycji w branży produkcji sprzętu AGD.
Osoby zainteresowane prosimy o pilne przesłanie życiorysu zawodowego z zaznaczeniem numeru
referencyjnego na adres: hrd1@bigram.pl
Wszystkie aplikacje zostaną przekazane bezpośrednio naszemu Klientowi, który prosi o umieszczenie
w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).Nasz
Klient zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
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