
Co nas wyróżnia?
Innowacja najlepiej oddaje filozofię oraz działanie naszej firmy. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą – prze-
mawia za nami 25 lat funkcjonowania. Jesteśmy twórcami nowoczesnych i wyjątkowych na skalę światową 
rozwiązań (także opatentowanych). 50% naszej sprzedaży stanowi eksport. Nasze rozwiązania wielokrotnie 
były nagradzane, zarówno przez instytuty naukowe, jak i komisje przyznające nagrody i wyróżnienia na mię-
dzynarodowych specjalistycznych targach. Naszą siłą jest młody i zgrany zespół. Stawiamy na inicjatywę.

Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy nabór na stanowisko:

www.eckert.com.pl

Opis stanowiska:
 — opracowywanie dokumentacji 

technicznej nowych produktów,
 — wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień konstrukcyjnych,
 — tworzenie dokumentacji 3D i 2D,
 — wykonywanie doborów układów napędowych maszyn,    
 — uczestnictwo w montażach i uruchomieniach;

Wymagania:
 — wykształcenie wyższe techniczne (preferowany 

kierunek: mechanika i budowa maszyn) – 
ukończone studia warunek konieczny,

 — doświadczenie na stanowisku konstruktora 
budowy maszyn min. 3 lata;

 — znajomość technologii spawania i obróbki 
skrawaniem mile widziane,

 — umiejętność projektowania i konstruowania 
w systemach CAD warunek konieczny (mile 
widziana znajomość programu Solid Works),

 — umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 — komunikatywność, 
 — mile widziana znajomość języka angielskiego/niemieckiego.

Oferujemy:
 — pracę w nowoczesnej firmie z długoletnią tradycją,
 — stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 — wynagrodzenie zasadnicze i premię miesięczną,
 — atrakcyjne wynagrodzenie wzrastające 

wraz ze wzrostem kompetencji,
 — liczne szkolenia krajowe i zagraniczne,
 — niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop;

Dokumenty w języku polskim: 
CV i list motywacyjny zawierający klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji bieżącego i przyszłych procesów rekrutacji w firmie 
ECKERT AS Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

proszę kierować na adres: 
rekrutacja@eckert.com.pl

lub korespondencyjnie:  
ECKERT AS Sp. z o.o., 
ul. Pawicka  4c, 59-220 Legnica

KONSTRUKTOR  
BUDOWY MASZYN
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