Od ponad 60 lat LUMEL jest znanym i cenionym na świecie producentem urządzeo automatyki
przemysłowej oraz odlewów ciśnieniowych. Jesteśmy dumni z faktu, że z roku na rok grono naszych
Klientów rośnie. W listopadzie 2014 roku zostaliśmy najlepszą firmą 25-lecia w Zielonej Górze.
Dzieo po dniu staramy się coraz lepiej dostosowywad do potrzeb naszych klientów, nasze
produkty, procesy czy usługi. Ciągle wprowadzamy zmiany w naszej Spółce, które mają
przekształcid ją w jeszcze bardziej nowoczesną
i zorientowaną rynkowo firmę.

Więcej informacji o naszej firmie na:

www.odlewy.lumel.com.pl
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
do Działu Technologicznego Odlewów poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy konstruktor
Miejsce pracy: Zielona Góra

Chętnie przyjmiemy studentów ostatniego roku na płatny staż
z perspektywą zatrudnienia na umowę o pracę.
Zatrudnionej osobie oferujemy:
 konkurencyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę,
 premię kwartalną jako dodatkowy składnik wynagrodzenia,
 bogaty pakiet świadczeo socjalnych,
 szkolenia, kursy wspierające rozwój zawodowy,
 dobrą atmosferę oraz wsparcie na każdym etapie kariery w Lumel Alucast Sp. z o.o.
Do zadao Młodszego konstruktora należy:
Konstruowanie form odlewniczych, okrojników, przyrządów obróbczych
na potrzeby narzędziowni. Przygotowywanie dokumentacji 3D, rysunków wykonawczych
i montażowych w systemie Solid Works oraz przeprowadzanie analiz w programie Flow 3D.
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego mechanicznego,
 komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 mile widziana znajomośd programów SolidWorks i Flow 3D.
 mile widziane doświadczenie na stanowisku konstruktora narzędzi w firmie podukcyjnej.

Aplikacje z dopiskiem
„Młodszy konstruktor” prosimy przesyład na adres mailowy
kadry@lumel.com.pl lub adres pocztowy Lumel Alucast Sp. z o.o., ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra.

LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.
ul. Słubicka 1,
65-127 Zielona Góra, Poland
tel. +48 68 45 75 100
www.odlewy.lumel.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

