PCO Spółka Akcyjna w Warszawie jest czołowym producentem optoelektronicznych systemów
obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej, które rozwija
we własnym zapleczu badawczo-rozwojowym.

Rekrutacja na stanowisko:

Technolog montażu optomechanicznego
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
Technolog montażu optomechanicznego samodzielnie wypracowuje i opisuje proces składania i kontroli
wyrobów. Wdraża do produkcji opracowane procesy. Weryfikuje dokumentację konstrukcyjną pod kątem jej
technologiczności i możliwości wykonawczych. Inicjuje i wprowadza nowe rozwiązania technologiczne.
Prowadzi rozruch technologiczny maszyn, urządzeń i stanowisk.
Technolog montażu optomechanicznego prowadzi odpowiednią dokumentację pozwalającą koordynować
prowadzone procesy. Obsługuje bieżącą produkcję na wszystkich jej etapach.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne (mechatronika, fizyka-optyka, optoelektronika),
 praktyczna umiejętność pracy w MS Office,
 znajomość rysunku technicznego,
 podstawowa umiejętność tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej w programie Creo/ProEngineer,
 znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 komunikatywność, dyscyplina, punktualność, samodzielność, przedsiębiorczość, zorganizowanie,
 umiejętność pracy zespołowej,
 kreatywność oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego.
Oferujemy:
 szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w innowacyjnych projektach,
 możliwość realizacji złożonych projektów inżynierskich w firmie zorientowanej na nowoczesne
technologie i ciągły rozwój metod i technik konstrukcyjnych,
 stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy,
 przyjazną atmosferę i środowisko pracy,
 prywatną opiekę medyczną,
 kartę sportową Benefit MultiSport,
 możliwość nauki języka angielskiego.

Prosimy o aplikowanie na stanowisko na adres rekrutacja@pcosa.com.pl Aplikacja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PCO S.A.
Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami
tj. Rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1) obowiązującym od dnia 25 maja 2018,.
Jeżeli wyraża Pani/Pan chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na
przetwarzanie przez PCO S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji do dnia
31.12.2018 r.”
W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@pcosa.com.pl lub telefonicznie pod numerem
22 515 75 89. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

