
MM Timber Windows Sp z o.o. to producentem okien i drzwi drewnianych z wieloletnim 

doświadczeniem. Dzięki niemu możemy zaoferować Państwu ekskluzywny produkt, który odmieni 

wygląd każdego wnętrza i poprawę warunków codziennego życia dla wielu ludzi.  

W codziennej pracy przyświeca nam filozofia Kaizen, która motywuje nas do doskonalenia każdego 

najmniejszego elementu naszej działalności. Możesz stać się częścią tego procesu  

i dołączyć do naszego zespołu na stanowisko pracy: 

                                  Technolog/Młodszy technolog (do przyuczania zawodu) 

Wymagamy: 

 wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunki mechaniczne 

 

 znajomość procesów technologicznych branży okiennej oraz  zasad tworzenia 

dokumentacji konstrukcyjnej (programów do modelowania konstrukcji 

AUTOCAD/SOLIDWORKS itp.), 

 

 bardzo dobra znajomość rysunku technicznego (wyobraźnia i zmysł przestrzenny), 

 

 dobra  znajomość MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, MS Word) 

 

 

 znajomość właściwości materiałów stosowanych w przemyśle stolarki okiennej  

i drzwiowej (mile widziana wiedza fachowa odnośnie: drewna, okuć itp. materiałów 

do zleceń nietypowych), 

 

 dobrej organizacja pracy własnej, uwzględniającej  priorytety przekazane przez 

bezpośredniego przełożonego, 

 

 znajomość maszyn i narzędzi dla przemysłu stolarki otworowej, 

 

 umiejętność pracy w zespole, sumienność oraz odpowiedzialność, 

 

 zdolności analitycznego, koncepcyjnego myślenia oraz planowania własnego czasu, 

 

 mile widziane doświadczenie w konstrukcji okien/drzwi/mebli oraz zacięcie  

i pasja z tym związana (technolog do przyuczenia zawodu). 

 

 mile widziane znajomość języka angielskiego/niemieckiego. 

 

Zakres obowiązków: 

 przygotowanie dokumentacji technicznej i technologicznej (projektowanie 

parametryczne okien i drzwi w programie AUTOCAD, a także ich konfiguracja), 

 wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w  ramach prowadzonych projektów 

oraz merytoryczne wspieranie wydziałów produkcyjnych, 

 

 wykonanie dokumentacji i backupów oraz wysortowanie poszczególnych modeli 

okien i drzwi na dyskach sieciowych, 



 kontrola wykonywanych zleceń z poprawność dokumentacji techniczno-

konstrukcyjnej, 

 współpraca z działem handlowym w kwestii możliwości technologicznych, 

 wykonywanie optymalizacji rozkrojów i przygotowania produkcji, 

 sprawdzanie kompletności towaru pod względem merytorycznym  

w dokumentacji produkcyjnej i kosztowej (w programie KLAES  

mile widziana), 

 dbanie o porządek i czystość w miejscu pracy, 

 rozliczanie się z powierzonych zadań oraz czasu pracy przed przełożonym. 

Oferujemy: 

 praca w pełnym wymiarze godzin  

 możliwość rozwoju poprzez system szkoleń, 

 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia, 

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 

 stabilną pracę w sympatycznym i dynamicznym młodym zespole, 

 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia, 
 

 smukłą strukturę organizacyjną z możliwością awansu oraz samodzielnego działania. 

 

 

kontakt osobisty: Niedalino 33, 76-024 Świeszyno, 

kontakt telefoniczny: 94 345 81 73 

mail: kadry@mmtimberwindows.com 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  

(w CV i/lub w liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez 

firmę MM Timber Windows sp. z o.o.z siedzibą w Niedalinie 33, 76-024 Świeszyno, (na podstawie 

Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, RODO).” 

Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, 

prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu:  

“Ponadto wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez lub na rzecz 

administratora danych.” 


