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kontakt@agromasz.com.pl, www.agromasz.com.pl
System zarządzania ISO 9001:2015

Zakład Metalowy „Agromasz” jest czołowym producentem maszyn rolniczych, który specjalizuje się w produkcji
ładowaczy czołowych i osprzętu do wszystkich typów ciągników rolniczych. Wyroby firmy poprzez rozbudowaną
sieć dealerska sprzedawane są do klientów z ponad 20 krajów. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów oraz
dużego uznania ze strony odbiorców są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane firmie, jak i jej produktom przez
użytkowników, a także specjalistów z branży maszyn rolniczych.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem firma poszukuje obecne pracowników na stanowisko:

Technolog / Programista CNC
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Technika
Rolnicza i Leśna i pokrewne);
 znajomość programów: INVENTOR, AUTOCAD;
 doświadczenie w programowaniu maszyn CNC;
 dobra znajomość zasad rysunku technicznego oraz podstaw konstrukcji maszyn;
 umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 umiejętność kompleksowego podejścia do wykonywanych zadań;
 bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i dokładność w działaniu;
 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz doświadczenie na podobnym stanowisku
będzie dodatkowym atutem.
Obowiązki:
 programowanie maszyn CNC (centrum obróbcze pionowe, centrum tokarskie, wypalanka
plazmowo-gazowa);
 ścisła współpraca z działem produkcji;
 opieka nad zasobami narzędziowymi obrabiarek;
 modyfikacja dokumentacji w oparciu o potrzeby działu produkcji.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny etat);
 możliwość rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego;
 szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań;
 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
(3.500- 5.000 zł brutto/miesięcznie);
 premia uznaniowa.
Osoby zainteresowane zapraszamy
kontakt@agromasz.com.pl
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W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bieżącej jak i w przyszłych rekrutacjach, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Producent ładowaczy czołowych wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników rolniczych

