Hi! Nice to meet you!

Grupa Kapitałowa Cersanit to jedna z wiodących
firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapitałem i jedno z największych polskich
prywatnych przedsiębiorstw.
Przedmiotem działalności Grupy Cersanit jest produkcja
i sprzedaż płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej,
mebli łazienkowych, wanien, armatury oraz innych
elementów wyposażenia wnętrz.
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Cersanit II S.A. poszukuje

KONSTRUKTORÓW
Miejsce pracy: Starachowice

Co będzie należało do Twoich obowiązków?
•

•
·
•
·
•
•
•
·

Modelowanie 3D i sporządzanie rysunków 2D nowych wyrobów
Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem prototypów.
Udział w procesie przygotowania dokumentacji technicznej i wdrażania do produkcji nowych wyrobów.
Optymalizacja kosztowa i wprowadzanie ulepszeń w produktach istniejących.
Udział we wdrażaniu nowych wyrobów i rozwiązań technicznych
Analiza i kompleksowe rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych.
Wykonywanie kalkulacji materiałowych nowych projektów.
Nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego.
Ścisła współpraca z Działem Produkcji

Czego oczekujemy od osób zainteresowanych?
• Wykształcenia wyższego technicznego lub w trakcie studiów (mechanika, budowa maszyn, inżynieria
materiałowa lub inne pokrewne)
• Umiejętności projektowania w środowisku 3D SolidWorks ; NX Simense
• Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• Kreatywności w rozwiązywaniu problemów

Co oferujemy swoim Pracownikom?
Pracę w młodym i dynamicznym zespole
w stabilnej firmie o zasięgu
międzynarodowym

Bezpłatny dostęp do platformy
e-lerningowej do nauki języka obcego
dla Pracownika i Członka Rodziny

Dofinansowanie do kart
rekreacyjno-sportowych

Jasny i oparty o cele system premiowy

Możliwość przystąpienia do prywatnej
opieki medycznej obejmującej
Pracownika i jego Rodzinę.

Elatyczne godziny pracy;
krótsze piątki - dłuższe weekendy

Pakiet socjalny

Okolicznościowe świadczenia pieniężne

Nauka języka obcego
w godzinach pracy

Możliwość projektowania i wdrażania
własnych rozwiązań

Ubezpieczenie grupowe oferta dla Pracownika i członka Rodziny

Możliwość uzyskania dodatkowych
nagród za udział w programach
pracowniczych

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
,, Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit II S.A.
z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2.”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
Cersanit II S.A., ul. Józefa Bema 2, 27- 200 Starachowice lub e-mail:
praca.cersanit2@cersanit.com
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit II S.A.
informuje ,iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2, wpisaną do
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000070746, NIP 664-18-20-711, REGON 290991709 kapitał zakładowy: 30 000 000 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - dane.osobowe@cersanit.com
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postęp owania
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowol- nym
czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze- nia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest
dobrowolne.

