Nazwa stanowiska:
Konstruktor / specjalista badawczo - techniczny
Wykaz wymaganych dokumentów:
•

życiorys,

•

listu motywacyjny,

•

dokumenty (kopie) potwierdzających kwalifikacje

Termin złożenia dokumentów oraz sposób poświadczanie kopii dokumentów:
Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych
kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Konstruktora w Zakładzie Konfekcji Technicznej”,
bądź drogą mailową, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Kopię dokumentów za zgodność można
potwierdzić w sekretariacie ITB „MORATEX”.
Termin zakończenia procedury rekrutacji:
14 dni od daty dostarczenia dokumentów
Dokładny opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji:
Obowiązkowo (potwierdzone certyfikatami):
• Bardzo dobra znajomość programu AutoCAD LT, Autodesk Inventor 2013, InvenTex CAD
• Wykonywanie konstrukcji do modelu projektu, modelowanie, przygotowanie szablonów do
pierwszego przeszycia, techniczny - nadzór w tracie przeszywania wzoru, sporządzanie krótkiego
opisu technologicznego z rysunkami w programie AutoCAD LT, stopniowanie szablonów, nadzór w
trakcie wdrażania produkcji.
Zakres obowiązków:
- Tworzenie i modyfikacja szablonów odzieży technicznej i ciężkiej oraz włókienniczych wyrobów
technicznych w programie komputerowym InvenTex CAD
- cyfryzacja szablonów
- Wymiarowanie
- Stopniowanie szablonów
- Tworzenie optymalnych układów kroju
- Wydruk produkcyjnych układów kroju

Opis warunków pracy oraz uprawnień, w tym opis perspektyw rozwoju zawodowego w formie
ścieżki rozwoju pracownika:
Zatrudnienie na okres próbny trwający 3 miesiące, po tej weryfikacji ,zatrudnienie w oparciu o
umowę o pracę na okres 1 roku.
Kryteria wyboru:
Konkurs jest prowadzony dwuetapowo:
1) ocena formalna zgodności przedstawionej dokumentacji;
2) ocena merytoryczna kompetencji i kwalifikacji kandydatów prowadzona poprzez analizę
dostarczonej dokumentacji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
W ofercie powinna być zamieszczona klauzula odnośnie przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133
poz. 883).
Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3
90-965 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
e-mail: kadry@moratex.eu

Informujemy że termin składania dokumentów oraz zakończenia procedury rekrutacji
zostaje przedłużony do dnia 15.05.2017.

