SOR – DREW S.A. to firma o rodzinnych tradycjach z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów
z metalu, drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Firma SOR-DREW S.A. posiada wysoko wyspecjalizowany park maszynowy. Nasi klienci to firmy, których marki
rozpoznawalne są na całym świecie. Pracujemy na najnowocześniejszych maszynach wg najwyższych światowych
standardów.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KOSZTORYSANT / TECHNOLOG DS. WYCEN
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1) Opracowywanie wycen produktów/kontraktów w oparciu o możliwości techniczne i technologiczne firmy
2) Kontakt z klientem w sprawach prowadzonych wycen
3) Współpraca merytoryczna z działem handlowym
WYMAGAMY:












Dobra znajomość rysunku technicznego,
Dobra znajomość technik i technologii wytwarzania konstrukcji stalowych oraz elementów
obrabianych mechanicznie,
Dobra znajomość materiałów konstrukcyjnych,
Znajomość metod ochrony antykorozyjnej,
Znajomość norm branżowych (tolerancje wykonania, warunki wykonania),
Umiejętność zrozumienia dokumentacji technicznej w języku niemieckim lub angielskim)
Doświadczenia w dziale technologii w branży produkcyjnej
Umiejętności organizacji pracy własnej
Umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego
Umiejętność podejmowania decyzji
Wielozadaniowość

OFERUJEMY:





zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
atrakcyjny system wynagrodzeń,
pracę w prężnie rozwijającej się firmie o rodzinnych tradycjach,
możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności od profesjonalistów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
rekrutacja@sordrew.pl
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez SOR-DREW S.A. (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))”.
Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia
danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

