
Конструктор / Інженер-механік 
Місце праці: Dąbrówki k. Łańcuta 

Завдання які на тебе чекають: 
 Участь у створенні механічної концепції роботизованих станцій і машин,
 Підготовка макету роботизованих станцій,
 Проектування машин і пристроїв відповідно до чинних стандартів і директив,
 Створення технічної документації,
 Підготовка технічних завдання для запитів від постачальників,
 Співпраця з командою проекту (інженери-автоматики, монтажники),
 Контакти з субпідрядниками,
 Участь у тестуванні розроблених технічних рішень,
 Відрядження.

Що ми цінуємо найбільше: 
• Вища технічна освіта - переважними напрямами навчання є механіка та конструювання

машин, автоматика та робототехніка або пов'язані з ними,
• Досвід проектування роботизованих станцій і машин,
• Знання питань безпеки машин,
• Знання принципів підготовки виробничої документації (створення технічних креслень,

переліків BOM),
• Знання програмного забезпечення CAD (бажано SOLIDWORKS),
• Відповідальність і акуратність при виконанні своїх обов'язків,
• Комунікабельне володіння англійською мовою,
• Водійські права категорії В,
• Готовність до відряджень.

Пропонуємо: 
 Працевлаштування за трудовим договором,
 Пакет пільг (співфінансування групового страхування життя, приватного медичного

обслуговування та пільгової картки),
 Спонсований роботодавцем курс англійської та/або німецької мов,
 Прозора бонусна система,
 Цікава робота, можливість розвитку.

        Polska Sp. z o.o sp.k. є найбільшим партнером фірми SOLIDWORKS 
у Польщі! Ми працюємо з 2002 року, маємо 5 філії та команду понад 100 співробітників. 
Ми постачаємо розв’язання  SOLIDWORKS та MICROSOFT у сфері CAD / CAM / CAE / PDM / 
ERP. SOLIDEXPERT – це група відданих і завзятиї людей, до яких ви також можете 
приєднатися! 

Подайте заявку, надіславши нам своє резюме на адресу praca@solidexpert.com 

Будь ласка, додайте до свого резюме наступний пункт:«Я даю згоду, у розумінні статті 4 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення такі дані та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне 
положення про захист даних) від 27 квітня 2016 року (Вісник законів UE.L № 119, стор. 1) щодо обробки моїх персональних даних компанією SOLIDEXPERT 
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. к., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków для проведення процедури набору». Зверніть увагу, що 
розпорядником даних є SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Дані збираються для цілей поточного та майбутнього найму. 
Ваші дані будуть зберігатися в базі даних протягом двох років з моменту завершення процесу найму. Згода на обробку персональних даних є добровільною, але 
необхідною для участі в процесі найму. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час. 


