
Firma MEDOS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chełmnie od ponad 20 lat 

zajmuje się produkcją akcesoriów do stolarki otworowej.  

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy: 

KONSTRUKTORA 
Miejsce pracy - Chełmno 

 
Zadania:  

 projektowanie maszyn i urządzeń oraz narzędzi 
 projektowanie od strony mechanicznej i wdrażanie do produkcji seryjnych części 

związanych z produkcją okuć okiennych i innych elementów konstrukcyjnych 
okien/drzwi 

 obsługa programów CAD (preferowane Pro Enginer, NX) 
 budowa i testowanie prototypów nowych wyrobów 
 współpraca z innymi członkami zespołu w celu wypracowania najlepszych rozwiązań 

technicznych 
 
Wymagania: 

 doświadczenie w zakresie konstruowania detali i zespołów mechanicznych 

 znajomość procesów projektowania i wytwarzania elementów maszyn  
i urządzeń oraz projektowania oprzyrządowania technologicznego 

 znajomość programów CAD (preferowane Pro Enginer, NX 

 umiejętność tworzenia oraz czytania dokumentacji technicznej 

 wiedza/doświadczenie w projektowaniu detali wytwarzanych metodą wtrysku 
tworzyw sztucznych, wykrawania i obróbką skrawaniem 

 wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe lub w trakcie: technologia  
i organizacja produkcji, mechanika, budowa maszyn, techniki wytwarzania, inżynieria 
przemysłowa, obróbka skrawaniem itd. lub pokrewne 

 gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji 

 odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę 
 
Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, szybko rozwijającej się firmie 

 merytoryczne wsparcie w pierwszych miesiącach pracy 

 pracę przy użyciu najnowocześniejszych technologii 

 samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji 

 możliwość rozwoju i realizacji ambicji zawodowych 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 bonus roczny, spotkania integracyjne 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

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 (RODO))”. 


