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Twój zakres obowiązków 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko kreślarza CAD / asystenta projektanta. To dopiero 

pierwszy szczebel na zawodowej drabinie w branży budowlanej, ale z pewnością jeden z 

najważniejszych. Wszystkie umiejętności zdobyte tutaj będziesz wykorzystywać do końca swojej 

kariery. Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

• Tworzenie dokumentacji technicznej zaprojektowanych przez nas rozwiązań, 

• Opracowywanie katalogów technicznych, w których przedstawisz nasze produkty i narysujesz 

instrukcje montażowe, 

• Tworzenie rysunków wykonawczych detali, które wdrożymy do naszej oferty, 

• Wprowadzanie danych technicznych i katalogowych do wewnętrznego systemu zamówień, 

• Stałe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności oraz dzielenie się nią z koleżankami i kolegami z 

zespołu. 

Nasze wymagania 

Poszukujemy osób w każdym wieku, młodych duchem, komunikatywnych i gotowych się 

rozwijać. Pamiętaj, że będziesz pracować w międzynarodowym zespole – spotkania i rozmowy z 

anglojęzycznymi kolegami to u nas codzienność. Aby nasza współpraca przebiegała pomyślnie 

oczekujemy od Ciebie: 

• Absolutorium lub dyplomu ukończenia uczelni technicznej – preferowane kierunki studiów: 

budownictwo, architektura, mechanika, mechatronika, 

• Dobrej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację i wymianę 

informacji, 

• Znajomości oprogramowania projektowego firmy Autodesk: AutoCAD oraz Inventor, 

• Przyjaznej i pozytywnej postawy, nastawienia na kreatywne rozwiązywanie problemów. 

To oferujemy 

Chcemy mieć pewność, że Reynaers Aluminium to najlepsze miejsce do rozwoju – każda nowa 

wiedza i umiejętność to zysk dla obu stron, a atmosfera naładowana pozytywnymi emocjami to 

najlepsza gwarancja skutecznej i wydajnej pracy. Pracując u nas możesz liczyć na: 

• Umowę o pracę od pierwszego dnia, 

• Wszelkie narzędzia potrzebne to skutecznego i bezpiecznego wykonywania swoich zadań, 

• Szkolenie wstępne, na którym poznasz większość tajników i praktycznych aspektów swojej 

pracy, 

• Szeroki program benefitów i szkoleń, 

• Przyjazne, ludzkie i uczciwe podejście do każdego z naszych pracowników. 

https://www.pracuj.pl/praca/kreslarz-cad-asystent-projektanta-

piaseczno%2Coferta%2C1001613878?sug=konto_bd_31_tname_110_tgroup_A 
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