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Technolog / Konstruktor / Projektant / Kosztorysant (również do przyuczenia) 
Miejsce pracy: Poznań

Firma EURO-STOL jest producentem wysokiej jakości mebli od projektu do gotowego produktu
pod indywidualne zamówienie. Staramy się sprostać najwyższym wymaganiom klientów i główny nacisk
kładziemy na jakość. Z tego względu nasze meble są rozpoznawane i cieszą się znakomitą opinią wśród
klientów, którzy wracają do nas po latach po kolejne meble dla swoich bliskich czy przyjaciół. Stolarstwo
jest w naszych korzeniach od pokoleń. Jako firma istniejemy od 1990 roku. 

Wyposażamy  kompleksowo  mieszkania,  domy,  biura,  sklepy,  bary,  restauracje,  kluby.
Produkujemy właściwie wszystko co można nazwać meblem, a nie jest krzesłem :) To, że nie boimy się
żadnego wyzwania to nie slogan reklamowy.

Aby  sprostać  rosnącej  liczbie  zamówień  szukamy  pracownika  na  stanowisko  technolog  /
konstruktor  /  projektant  /  kosztorysant,  który  pomoże  nam  w  doskonaleniu  procesu  przygotowania
produkcji, a także zajmie się obsługą klienta.

Główne zadania na proponowanym stanowisku: 
 praca ze środowiskiem projektowym imos iX 2017:

◦ opracowywanie dokumentacji produkcyjnej,
◦ rysunków technicznych,
◦ tworzenie rozkroju,
◦ generowanie programów wiercąco – frezujących na CNC, 

 obsługa klienta:
◦ przygotowanie i omówienie projektu, 
◦ doradztwo techniczne,
◦ dobór materiałów do potrzeb i możliwości,
◦ tworzenie wizualizacji, 
◦ wycena,

 aktywna współpraca z innymi działami firmy w zakresie kontroli realizacji zamówień:
◦ stolarnia i lakiernia,
◦ dział zamówień,
◦ dział finansowy.

Wymagania:
 zaangażowanie w wykonywaną pracę, 
 znajomość oprogramowania do projektowania typ CAD – warunek konieczny, preferowany imos,
 znajomość rysunku technicznego i umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej,
 znajomość konstrukcji mebli, zwłaszcza kuchennych,
 umiejętność pomiaru pomieszczeń,
 prawo jazdy kat. B.
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Mile widziane:
 znajomość oprogramowania imos na poziomie wyższym niż podstawowy, będzie dużym atutem - 

istnieje możliwość szkolenia, 
 znajomość programu Formatyzacja 5,
 doświadczenie na podobnym stanowisku w branży meblarskiej,
 znajomość okuć meblowych zwłaszcza firmy Blum,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 umiejętność zarządzania czasem.

Cechy kandydata:
 pracowity,
 sumienny,
 bystry,
 cenimy szczerość.

Jeśli spełnisz wymagania, proponujemy: 
 stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie, 
 ciekawą i zawsze różnorodną pracę, bo u nas każdy projekt jest inny,
 wsparcie w procesie wdrożenia i rozwoju, 
 możliwość podnoszenia kwalifikacji, 
 dobre warunki pracy. 

Miejsce wykonywania pracy: Poznań, Spławie:
 bliskie sąsiedztwo autostrady A2,
 miejska komunikacja autobusowa (najbliżej linia 154, ale też 162 i 196, a także 431, 432 oraz 435). 

Wiemy,  że  człowiek  uczy  się  całe  życie.  Jeśli  któryś  z  podpunktów  budzi  Twoje  wątpliwości  i
obawiasz się czy sprostasz wymaganiom i miałaby to być jedyna przeszkoda, żeby pracować w przyjemnej
atmosferze,  z  młodym  zespołem  i  z  nowoczesnym  oprogramowaniem  w  firmie  z  zaawansowanym
parkiem maszyn to porzuć tę myśl i składaj CV śmiało! :) Jeśli nie lubisz stać w miejscu, a chcesz cały czas
się rozwijać, lubisz się uczyć nowych rzeczy, to ta praca jest dla Ciebie! Jeśli jesteś dopiero na początku
swojej kariery, nie masz doświadczenia, skończyłeś naukę lub uczysz się zaocznie, a wszędzie wymagają
min  2-5  lat  doświadczenia,  a  jesteś  pojętny,  szybko  przyswajasz  nowe  pojęcia  i  stosujesz  wiedzę  w
praktyce - to możesz aplikować do nas!

Adres do wysyłania CV i Listu motywacyjnego to: krzysztof@euro-stol.eu, 
w temacie prosimy wpisać: „REKRUTACJA PROJEKTANT 201912 WTD [IMIĘ i NAZWISKO]” 

tel. 510708677 8-16

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EURO-STOL z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
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