Firma Nomet Sp. z o .o. znany w Europie producent akcesoriów meblowych
i okuć budowlanych zatrudni na stanowisko :

PROGRAMISTA – KONSTRUKTOR
Wymagania
• Wykształcenie techniczne średnie lub wyższe (mechatronik, automatyk)
• Znajomość rysunku technicznego i podstaw konstrukcji maszyn
• Znajomość obsługi oprogramowania CAD, 3D (np. SolidWorks)
• Samodzielność, kreatywność
• Otwartość na nowe pomysły i rozwiązania
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Dodatkowymi atutami są:
• Znajomość podstawy teorii manipulatorów wieloosiowych
• Znajomość zagadnień z zakresu pneumatyki, hydrauliki siłowej
Oferujemy:
• pracę w renomowanej firmie produkcyjnej o bardzo dobrej pozycji na rynku polskim i
zagranicznym
• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko z możliwością rozwoju zawodowego,
• szkolenia z obsługi manipulatorów
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
rekrutacja@nomet.pl

lub

Nomet Sp. z o.o. ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1, zwanego dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000022168, NIP 8792136592,
REGON 871196595, tel. 56 6198100, e-mail sekretariat@nomet.pl, moich danych osobowych w celu bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z rekrutacją
na stanowisko pracy dostępne w NOMET w związku z wybranymi przeze mnie preferencjami zatrudnienia, a także w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowiska pracy
dostępne w NOMET.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która mieści się na stronie www.nomet.pl/praca

