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Asystent Konstruktora 

Lokalizacja: Skawina, Małopolskie 

O Firmie 

Firma WAMECH została założona w 1989 roku. Jest aktualnie jednym z najlepiej rozpoznawalnych producentów wózków 
technologicznych w Polsce, specjalizujących się w logistyce wewnątrzzakładowej. Dostarcza swoje produkty do największych 
producentów z branży motoryzacyjnej, zlokalizowanych w Europie, Afryce, Azji i Ameryce. Obecnie zatrudnia prawie 100 osób 
w działach B&R, produkcji i obsłudze sprzedażowej.  

Opis stanowiska 

Firma WAMECH poszukuje kandydatów na stanowisko Konstruktor. Celem utworzonego nowego stanowiska jest zwiększenie 

wydajności procesów projektowych i wdrożeniowych. Osoby pretendujące do powyższego stanowiska będą realizować 

poniższe zadania. 

Zadania na stanowisku 

1. Projektowanie urządzeń w oparciu o wytyczne zebrane od Klienta; 

2. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznych; 

3. Tworzenie dokumentacji i projektów ofertowych; 

4. Opracowywanie list materiałowych; 

5. Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowych i serwisowych; 

6. Prowadzenie testów i walidacji produktów. 

Wymagania stawiane kandydatom 

1. Wykształcenie wyższe, techniczne lub osoby kończące studia o profilu technicznym; 

2. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów; 

3. Umiejętność pracy w zespole; 

4. Znajomość zagadnień z mechaniki i wytrzymałości materiałów; 

5. Biegła znajomość rysunku technicznego; 

6. Znajomość przynajmniej jednego programu CAD (Solid Edge/Solid Works/ Inventor); 

7. Prawo jazdy kategorii B i gotowość do kilkudniowych wyjazdów delegacyjnych; 

8. Mile widziane osoby znające język angielski lub niemiecki w stopniu zaawansowanym. 

Oferujemy 

1. Pracę w polskiej Firmie Rodzinnej działającej na rynku globalnym; 

2. Pracę w młodym zespole inżynierskim mającym duże doświadczenie projektowe; 

3. Dużą samodzielność i elastyczność w pracy; 

4. Udział w ciekawych, międzynarodowych projektach; 

5. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju; 

6. Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji; 

7. Benefity (ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne, karta multisport, dodatek za niepalenie, dodatek stażowy). 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 

rekrutacja@wamech.pl. W temacie proszę wpisać WAMECH – Asystent Konstruktora. 

Informujemy, że na etapie rekrutacji będzie prowadzony egzamin kompetencyjny, którego wynik ma znaczący wpływ na 

zatrudnienie kandydata. 

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do Państwa dokumentów aplikacyjnych. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 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)". 
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