Meyer Tool Poland Sp. z o.o., ul. Inwestorska 7, 62-800 Kalisz, poszukuje kandydatów
na stanowisko:

STARSZY TECHNOLOG
Zadania:


opracowywanie procesów technologicznych wytwarzania części produkowanych w MTP



nadzór nad ich realizacją oraz ciągłe doskonalenie

Wymagania:


wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechaniczne lub pokrewne)



komunikatywna znajomość języka angielskiego



dobra znajomość zasad rysunku konstrukcyjnego i jego interpretacji, podstawowych technik
pomiarowych, procesów technologicznych obróbki mechanicznej



dobra znajomość oprogramowania AUTOCAD i MS Office



umiejętność programowania CNC oraz znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie
CAM (dodatkowy atut)



kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Od kandydatów oczekujemy:


umiejętności pracy w zespole, umiejętności interpersonalnych, bardzo dobrej organizacji pracy

Oferujemy:


zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, przyjazną, otwartą
kulturę organizacyjną, pracę przy ciekawych i rozwijających projektach, różnorodne świadczenia
pracownicze (bogaty pakiet socjalny, Pracowniczy Program Emerytalny, możliwość rozwoju
zawodowego i podnoszenia kwalifikacji)

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert (list motywacyjny i CV) elektronicznie na adres e-mail:
rekrutacja@meyertool.pl lub pisemnie w siedzibie Spółki.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Meyer Tool Poland Sp. z o.o., 62-800 Kalisz,
ul. Inwestorska 7. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz.1000) w celu obecnie prowadzonej rekrutacji przez okres 3 miesięcy od daty jej zakończenia, a także w przyszłości na potrzeby
kolejnych rekrutacji przez okres 12 miesięcy w przypadku wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w powyższym zakresie jest dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Realizacja praw, o których mowa
powyżej, może odbyć się poprzez wskazanie swoich żądań w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na adres
e-mail: rekrutacja@meyertool.pl
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie jednej z poniższych klauzul:
 na potrzeby tej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Meyer Tool Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie
w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu tej rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.
 na potrzeby tej i kolejnych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Meyer Tool Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji tej i kolejnych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

