AFT Sp. z o.o. to nowoczesna firma inżynierska, wyspecjalizowaną w doborze, produkcji i dostawach
zaworów odcinających, regulacyjnych oraz pomp dla instalacji przemysłowych i komunalnych.
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Konstruktor
Nr ref. K/08/2018/
Typ zatrudnienia: Umowa o pracę
Lokalizacja: Poznań ul. Naramowicka 76

Zakres obowiązków:
- Projektowanie i konstruowanie dla celów produkcyjnych i ofertowych,
- Wykonywanie rysunków technicznych i dokumentacji technicznej dla produkcji,
- Dobór odpowiednich napędów oraz akcesoriów dla projektowanych i oferowanych wyrobów,
- Dobór materiałów konstrukcyjnych, powłok malarskich i optymalnych sposobów wykonawczych,
- Przygotowanie dla produkcji dokumentacji technicznej,
- Współpraca przy procesie ofertowania, tworzenia modeli oraz obliczeń związanych z oferowanym
wyrobem,
- Nadzór i kontrola nad zgodnością realizowanych projektów z wymaganiami jakościowymi klientów i
obowiązującymi normami
- Udział w badaniach i testach prototypowych urządzeń.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne,
- Doświadczenie w konstruowaniu konstrukcji spawanych,
- Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej,
- Umiejętność doboru napędów, materiałów, technik wytwarzania oraz powłok malarskich,
- Znajomość oprogramowania Inventor, AutoCAD, oraz MS Office,
- Znajomość technik wytwarzania tj. cięcie i gięcia blach, spawania oraz obróbki skrawaniem,

- Umiejętność pracy w zespole,
- Kreatywność, samodzielność,
- Rozumienie presji czasu w środowisku konstrukcyjnym.
Oferujemy:
−
−
−
−
−

Umowę o pracę,
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
Pracę w doświadczonym i ambitnym zespole,

Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Samodzielność w działaniu.

W CV proszę o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez AFT Spółka z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
Informujemy, że Administratorem danych jest AFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 76. We wszystkich
sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem
Państwa danych, kontakt: info@aft.pl
Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez AFT na podstawie zgody, której Państwo udzielili (podstawa prawna
przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. a RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 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).
Cel przetwarzania oraz okres retencji: - realizacja procesu rekrutacji (retencja: do zakończenia procesu rekrutacji bądź do
czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie info@aft.pl
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

