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Zakres obowiązków 
· Planowanie i konstrukcja przekładni i oraz systemów napędowych w   
 bliskiej współpracy z zakładem w Eisenbach
· Współdziałanie w projektach rozwoju koncepcji oraz budowy        
 prototypów poprzez przedserię aż do produkcji seryjnej
· Wykonywanie rysunków technicznych zgodnych z normą oraz innej   
 dokumentacji produkcyjnej i specyfikacji    
· Planowanie i realizacja testów w celu sprawdzenia i zagwarantowania   
 wymagań 
· Wdrożenie i stosowanie FMEA oraz wykorzystanie jej wyników                
· Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi  
· Tworzenie struktury części oraz nadzór nad danymi podstawowymi w   
 SAP  

Oferujemy
·  Po gruntownym wdrożeniu w naszej siedzibie w   

Eisenbach (DE), w trakcie którego poznasz dogłębnie nasze 
przedsiębiorstwo, nasze produkty i procesy oraz zbudujesz 
sieć kontaktów zawodowych obejmiesz wymagające  
stanowisko, które dostarczy wielu zróżnicowanych zadań w 
naszym zakładzie w miejscowości Nowa Ruda (PL)

·  Wiele swobody dla skutecznej realizacji pomysłów 
·  Międzynarodowe stanowisko pracy w innowacyjnym i  

dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie
·  Wynagrodzenie zależne od osiągnięć                       

Profil kandydata
·  Ukończone studia budowy maszyn lub konstrukcji
· Wieloletnie doświadczenie na obszarze rozwoju i konstrukcji 
· Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
· Ugruntowana wiedza z zakresu techniki kół zębatych i przekładni,      
 mechaniki oraz części maszyn
· Dobra wiedza z obszaru 3D-CAD (preferujemy Autodesk Inventor) oraz  
 doświadczenie w obsłudze SAP
· Samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy zespołowej
· Gotowość do podejmowania regularnych i wielodniowych podróży  
 służbowych, np.: do zakładu 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 Framo Morat, specjalisty na obszarze 
technik kół zębatych i napędów szukamy dla zakładu w miejscowości Nowa Ruda (PL) w możliwie najbliższym terminie zaangażowanego

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.


