Konstruktor
Miejsce pracy: Białystok (okolice), Lewickie (pow. białostocki)
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tworzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów medycznych oraz
modernizowanie i optymalizacja istniejących, tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej,
nadzór nad wykonywaniem prototypów i serii próbnych,
planowanie badań prototypów i serii próbnych wyrobów,
weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej po wykonaniu prototypów i serii próbnych,
wprowadzanie i uaktualnianie danych w komputerowych systemach wspomagania
projektowania,
pozyskiwanie i aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych i aktów normatywnych
obowiązujących dla projektowanych wyrobów medycznych,
opracowywanie dokumentacji technicznej CE dla projektowanych wyrobów,
udoskonalanie i optymalizacja i standaryzacja już wprowadzonych wyrobów,
współpraca z lekarzami celem uzyskania opinii o projektowanych lub wprowadzonych
wyrobach, nowych sposobów leczenia, etc.,
prowadzenie obserwacji nowości technicznych w publikacjach i przekazach,
prowadzenie współpracy z jednostkami naukowymi w celu pozyskania myśli technicznej,
nadzór nad uzyskaniem czystości patentowej projektowanych wyrobów,
udział w konferencjach naukowych i wystawach dotyczących wyrobów medycznych.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe mechaniczne - ukończone ze stopniem magistra inżyniera wyższe
studia na wydziale mechanicznym politechniki (preferowane osoby, które na etapie szkoły
średniej ukończyły technikum mechaniczne),
biegła obsługa programów typu CAD 2D i 3D (SolidWorks, AutoCad),
dobra znajomość rysunku technicznego, zagadnień mechaniki technicznej, wytrzymałości
materiałów i materiałoznawstwa,
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracach konstrukcyjno-wdrożeniowych oraz
autorstwo projektów wdrożonych komercyjnie,
biegła znajomość pakietu MS Office,
znajomość języka angielskiego,
kreatywność,
umiejętność pracy w zespole,
prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
•
•
•

możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej liderem branży;
bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do pakietów medycznych, imprezy integracyjne,
wycieczki, paczki dla dzieci, karty świąteczne)
Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego
pod przyciskiem APLIKUJ

Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny
będzie przetwarzała Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych
danych zebranych podczas procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO) w celu związanym z
prowadzeniem rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduję się w
https://chm.eu/polityka-prywatnosci/
Jeśli w przesyłanych dokumentach podajesz dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o
stanie zdrowia) w przesłanych dokumentach musi znaleźć się oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach
związanych z rekrutacją”.
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ChM sp. z o.o. prosimy o
zamieszczenie w dokumentach klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b,
16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w
dokumentach rekrutacyjnych w celach związanych z prowadzeniem przyszłych rekrutacji”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.

