Wymagania dla kandydata na stanowisko:
Specjalista badawczo – techniczny ds. konstrukcji
wyrobów odzieżowych
Wymagania:
Poza wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w Instytucie przepisów
dot. zatrudniania pracowników, ww. kandydat na pracownika zakładu BA
powinien posiadać:
 praktyczną znajomość programu AutoCAD LT, (znajomość programów
InvenTex FDS oraz InvenTex PDM, będzie dodatkowym atutem),
 praktyczną znajomość programów pakietu Microsoft Office: Word, Exel, Power
Point,
 umiejętność wykonywania rysunków odzieży (żurnalowy, modelowy,
techniczny, instruktażowy itd. ),
 umiejętność sporządzania dokumentacji techniczno technologicznej wyrobu
odzieżowego,
 umiejętność
wzorniczego i materiałowego oraz technologicznego
przygotowania produkcji wyrobu odzieżowego,
 umiejętność projektowania form odzieży,
Dodatkowe atuty:






dokumentowanie szkoleń w zakresie oprogramowania AutoCAD,
doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania wyrobów odzieżowych,
umiejętność stopniowania wyrobu odzieżowego,
doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania produkcji wyrobów
odzieżowych,
portfoli wykonanych rysunków wyrobów odzieżowych (żurnalowe, modelowe,
techniczne),

Zakres obowiązków:
Poza obowiązkami wynikającymi z obowiązujących w Instytucie przepisów
ww. kandydat na pracownika zakładu BA powinien mieć określone poniżej
obowiązki:
 prowadzenie - pod nadzorem - prac naukowo-badawczych, rozwojowych i
wdrożeniowych w zakresie projektowania/wytwarzania/komercjalizacji w
szczególności wyrobów odzieżowych,
 pozyskiwanie, ocenianie informacji technicznej potrzebnej przy projektowaniu
materiałowym i technologicznym wyrobów odzieżowych,
 generowanie produktu w szczególności wyrobów odzieżowych dla służb
MSWiA i pokrewnych w tym projektowanie wyrobów odzieżowych i
projektowanie procesu produkcji wyrobów odzieżowych,
 opracowywanie dokumentacji techniczno technologicznych wyrobów
odzieżowych,
 weryfikacja/modyfikacja
dokumentacji
techniczno
technologicznych
wyrobów odzieżowych,
 nadzór w tracie przeszywania wzorów wyrobów odzieżowych,
 nadzór w trakcie wdrażania wyrobów odzieżowych do produkcji seryjnej
 sporządzanie sprawozdań z wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi,



doskonalenie własnej przydatności zawodowej w zakresie zgodnym z profilem
działalności Instytutu.
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Forma zatrudnienia - umowa o pracę
Oferty w postaci:

* curriculum vitae,
* listu motywacyjnego,
* dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje
Należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych
kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: Specjalista badawczo – techniczny
ds. konstrukcji wyrobów odzieżowych”, bądź drogą mailową, do dn. 18.09.2017 r.
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
90-505 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

