
SPECJALISTA TECHNICZNY DS. CAD/PDM 
Miejsce pracy: Kraków 

Zadania, jakie na Ciebie czekają: 

▪ pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań

▪ konsultacje i wdrażanie systemu PDM u Klienta

▪ prowadzenie szkoleń dla użytkowników PDM oraz SOLIDWORKS

▪ przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji PDM oraz SOLIDWORKS

▪ tworzenie technicznych materiałów marketingowych

Co najbardziej docenimy: 

▪ znajomość programów CAD3D (tj. SOLIDWORKS, Inventor, Catia, SolidEdge)

▪ wiedzę na temat systemów PDM (mile widziana znajomość rozwiązań klasy ERP)

▪ znajomość sprzętu komputerowego, serwerów oraz infrastruktury sieciowej

▪ znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

▪ prawo jazdy kat. B

▪ zaangażowanie, terminowość oraz sumienność w wykonywaniu zadań

Chcemy Ci zaoferować: 

▪ umowę o pracę na pełny etat, od poniedziałku do piątku

▪ stabilną podstawę + bogaty system premiowy

▪ niezbędne narzędzia pracy

▪ prywatną opiekę medyczną

▪ ubezpieczenie grupowe na życie

▪ kartę MULTISPORT

▪ komfortowe warunki pracy w nowoczesnym i dobrze zlokalizowanym biurowcu

▪ świetną atmosferę pracy

    Polska Sp. z o.o sp.k. to najczęściej wybierany partner SOLIDWORKS w 

Polsce! SOLIDEXPERT to grono zaangażowanych i pełnych pasji osób, do których możesz 

dołączyć również Ty! 

Koniecznie złóż swoją aplikację wysyłając CV na adres 

praca@solidexpert.com 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę, w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.” Informujemy, że Administratorem danych jest 

SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. Pana/Pani dane będę 

przechowywane w bazie przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna 

do udziału w procesie rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie. 


