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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISL Sp. z o.o. to polska firma, która od 16 lat specjalizuje się we wdrażaniu oraz produkcji
automatycznych systemów magazynowych tj. regały windowe Lean-Lift, regały karuzelowe Rotomat,
regały Logitower na blachy i ciężkie towary. Rozwiązania szczególnie dedykowane dla szerokiej
logistyki i produkcji m.in. do składowania i kompletacji w magazynach, w działach utrzymania ruchu,
narzędziowniach oraz wielu innych miejscach, gdzie ważna jest oszczędność miejsca, ergonomia oraz
szybkie wydawanie towarów. Zatrudniamy ponad 40 osób, posiadamy biura w Krakowie (centrala),
Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, więcej informacji na www.isl.pl
Kierownik działu konstrukcyjnego/projekty/konstruktor/automatyka
Miejsce pracy: Kraków
Wymagania:
- znajomość zasad budowy maszyn i konstrukcji mechanicznych
- umiejętność posługiwania się programami CAD
- doświadczenie w pracy zespołowej i kierowaniu projektami
- samodzielność i dobra organizacja pracy
- dobra znajomość języka angielskiego
- dokładność i zaangażowanie
- prawo jazdy kat.B
Obowiązki:
- koordynacja prac działu konstrukcyjnego regałów automatycznych
- konsultacje z firmami projektowymi i wykonawczymi
- wsparcie działu handlowego w zakresie przygotowywania ofert i doradztwa technicznego na etapie
zbierania założeń do projektów
- konsultacje w zakresie zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami UE
Oferujemy:
- ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- umowę o pracę na pełny etat
- atrakcyjne wynagrodzenie
- interesujący pakiet benefitów
- udział we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań
Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji CV (z zakresem obowiązków) i list motywacyjny
na adres rekrutacja@isl.pl.
Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych
dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę ISL a sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
Opolska 18, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości,
jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i
korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny,
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną."
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.

