Instytut Mechaniki Sp. z o. o.
Instytut Mechaniki Sp. z o.o. (wchodzący w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów stalowych
dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby ﬁrmy znajdują swoje zastosowanie w pociągach, tramwajach i
autobusach użytkowanych na całym świecie.
Instytut Mechaniki jest zlokalizowany w Jelcz-Laskowicach i zatrudnia około 800 pracowników.

Inżynier (wsparcia) procesu
Miejsce pracy: Jelcz-Laskowice
Region: dolnośląskie
Numer referencyjny: 122/2018

Opis stanowiska:
Nadzoruje i kontroluje prace pracowników produkcji , dobiera i zaleca stosowanie materiałów zgodnie z
wymogami technologicznymi, dopuszcza dokumentację do produkcji tworzy plany kontroli, nadzoruje instrukcje
robocze. Zarządza systemem ewidencji i rozliczenia niezgodności. Wyznacza metody, normy, standardy
prowadzenia procesów wytwórczych. Współpracuje z wszystkimi działami w celu rozwiązywania bieżących
problemów związanych z przebiegiem produkcji, kontroli czy też odbioru ﬁnalnego.
Wymagania:
Wymagamy wykształcenia wyższego technicznego
Znajomości zasad współpracy z klientami i organizacji produkcji
Znajomości oprogramowania CAD/CAM, oraz programów wsparcia produkcji.
Oferujemy:
Oferujemy pracę w renomowanej ﬁrmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tylko i wyłącznie
bezpośrednio w ﬁrmie, wysokie wynagrodzenie zgodne z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniami.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywna ocena wstępna podczas rozmowy kwaliﬁkacyjnej..

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@im.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01 zgodnie z rozporządzeniem 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01. Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.”

