ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ
„ZBACH” Spółka z o.o.
33-101 TARNÓW ul. Kwiatkowskiego 8

PRODUKCJA:
Aparatury, maszyn
i urządzeń dla przemysłu:
•
Chemicznego
•
Petrochemicznego
•
Energetycznego
•
Spożywczego
•
Innych

REMONTUJE:
•
•

Maszyny i urządzenia
dla ww. działów
przemysłu
Kompletne instalacje

WYKONUJE:
•
•

Dennice tłoczone
i inne wytłoczki
Usługi cięcia, gięcia
i obróbki wiórowej
metali

UPRAWNIENIA
I CERTYFIKATY:

•

UDT-CERT

Poszukujemy pracownika na stanowisko:
Projektant konstruktor – branża stalowa
Miejsce pracy: Tarnów
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• przygotowanie rysunków technicznych
• tworzenie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej (AUTO CAD)
• współpraca i nadzór nad realizacją nowych projektów
• raportowanie o postępach
• odpowiedzialność za czasowe i poprawne wykonanie prac
projektowych
• wstępne badania i obliczenia parametrów konstrukcji zbiorników
ciśnieniowych
WYMAGANIA:
• wykształcenie techniczne, mile widziane kierunkowe
• doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze konstrukcji
stalowych oraz zbiorników ciśnieniowych

ISO 9001:2009
ISO 3834-2:2007

•

UDT

• bardzo dobra znajomość programu Auto Cad
• dobra znajomość języka angielskiego
• dobra znajomość obsługi komputera
Osoby

zainteresowane

ofertą

prosimy

o

nadsyłanie

dokumentów

aplikacyjnych (CV i List Motywacyjny) z dopiskiem Projektant konstruktor –
branża stalowa na adres e – mail: sekretariat@zbach.pl
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a

•

TDT

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)”.

Jednocześnie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.

Sekretariat: tel:+48 14 688 66 00 fax: +48 14 688 66 05

e-mail:sekretariat@zbach.tarnow.pl
http://www.zbach.tarnow.pl
Prezes Zarządu: +48 14 688 66 01
Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji: +48 14 688 66 02
Dyrektor ds. Finansowych Prokurent:
+48 14 688 66 03
Dyrektor ds. Strategii i Handlu:
+48 14 688 66 90

Dział Marketingu i Zaopatrzenia:
+48 14 688 66 30
+48 14 688 66 31
Specjalista ds. Zaopatrzenia
+48 14 688 66 51

KRS Nr 0000135985 Sąd Rejonowy w Krakowie
Kapitał Zakładowy 7 100 000PLN
Konto: 94 1050 1562 1000 0012 0106 9737
ING BŚK S.A. O/Tarnów
NIP: 873-00-13-373, REGON 850282032

