
 

 

Specjalista konstruktor 

Miejsce pracy: Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze  
Nr referencyjny 67/2018 

 
REKRUTACJA TYLKO SPOŚRÓD PRACOWNIKÓW GK PGNiG 

 
Główne zadania: 

• wykonywanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej wraz z obliczeniami 
wytrzymałościowymi, 

• wprowadzanie zmian do dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, 

• dobieranie parametrów technicznych i materiałów do prowadzonych procesów produkcyjno-
remontowych, 

• udział w pracach dokumentacyjnych wykonywanych w zespole projektowym, 

• bezpośredni nadzór i kontrola nad realizowanymi zadaniami w aspekcie zgodności 
z dokumentacją i obowiązującymi normami, 

• zapewnienie zgodności projektowanego wyrobu z wymaganiami klienta, 

• sprawdzanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, 

• obowiązek dbałości o przestrzeganie bezpiecznych warunków i zasad pracy na stanowisku 
produkcyjnym, 

• współpraca z pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi. 
 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne, preferowana Mechanika i Budowa Maszyn, 

• biegła znajomość zasad rysunku technicznego maszynowego, 

• znajomość budowy i eksploatacji maszyn, 

• wiedza z zakresu materiałoznawstwa oraz znajomość procesów produkcyjnych, 

• umiejętność projektowania części maszyn, 

• znajomość obiegu dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, 

• umiejętność pracy w programie AutoCAD, 

• znajomość systemu CAD 3D (najlepiej T-flex), 

• orientacja na zadania oraz ciągłą optymalizację i usprawnianie dokumentacji konstrukcyjnej. 
 
Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych kandydata jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w 
Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na podany 
powyżej adres lub telefonując pod numer: (067) 215 13 60. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. 
Podstawą przetwarzania danych kandydata jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator nie będzie przekazywał zebranych 
danych innym odbiorcom, jak również do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dokumenty aplikacyjne 
kandydatów w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (nie dłużej 
jednak niż 6 miesiące) lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata w zakresie w jakim udzielono zgody, po tym okresie będą 
niszczone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, lub 
cofnięcie zgody. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator 
nie będzie podejmował wobec zebranych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.”  
  
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Exalo Drilling 
S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9 moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.” 
* Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata.  
  

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z własnoręcznym podpisem 

(najchętniej skan w formacie PDF) na adres: rekrutacja@exalo.pl  

najpóźniej do dnia 09.12.2018 roku. 
 

W temacie wiadomości proszę podać podany w ogłoszeniu nr referencyjny. 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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