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Zakres obowiązków 
· Konstrukcja i Optymalizacja wtryskarek dla technicznych części   
 tworzyw sztucznych we współpracy z siedzibą w Eisenbach
· Budowanie, zmienianie i nanoszenie zmian do rysunków modeli  
 3D-CAD 
· Analiza uzyskanych pomiarów i wdrażanie koniecznych poprawek
· Wspólne prace konstrukcyjne jak np.: budowa urządzeń 
· Ścisła współpraca z naszymi partnerami wewnętrznymi i    
 zewnętrznymi               

 

Oferujemy
· Po dogłębnym szkoleniu i przygotowaniu w naszej siedzibie w  
 Eisenbach (Niemcy), po poznaniu naszej firmy, naszych  
 produktów i procesów oraz po zbudowaniu swojej sieci   
 osobistej, oczekuje Państwa z wyzwaniem i z różnorodnymi   
 zadaniami filia w Nowej Rudzie, w Polsce
·  Duże pole manewru dla pomyślnej realizacji Państwa 

pomysłów. Międzynarodowe stanowisko pracy wyposażone w 
nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie.

·  Wynagrodzenie zależne od wyników pracy

Profil kandydata
· Ukończone studia w kierunku techniki tworzyw sztucznych lub  
 budowy maszyn
· Doświadczenie w konstrukcji i optymalizacji wtryskarek
· Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
· Dobra znajomość  3D-CAD
· Wysoki poziom samodzielności, odpowiedzialności i współpracy 
· Gotowość do częstych  i regularnych podróży do głównej   
 siedziby w Eisenbach  

Ponad 100 lat doświadczenia na obszarze obróbki metalu i 50 lat pionierskich osiągnięć w technice wtrysku tworzywa sztucznego – Framo Morat 
i Franz Morat, przedsiębiorstwa grupy Franz Morat z siedzibą w Hochschwarzwald dostarczają od pokoleń układy napędowe do różnych branż. W 
sumie 600 pracowników i spółki siostrzane w USA, Polsce, Meksyku oraz Turcji dostarczają roczny obrót w wysokości 75 milionów euro. Zadowolenie 
naszych klientów postrzegamy jako najważniejsze zadanie. Zapewniamy jakość, innowacyjność i niezawodność. Dla firmy F. Morat, naszego specjalisty 
w technice wtrysku tworzyw sztucznych, szukamy dla zakładu w miejscowości Nowa Ruda (PL) w możliwie najbliższym terminie 

Zainteresowany?
Czekamy na twoje kompletne dokumenty aplikacyjne t.j życiorys, 
świadectwa i  podanie, proszę wysłać na adres e-mail:   
praca@framo-morat.pl
W celu uzyskania dalszych informacji do Państwa dyspozycji jest Pan 
Jacek Mastalerz, pod numerem telefonu +48 7172144-41.


