Firma powstała w 1990 roku w Komornikach na Opolszczyźnie. Każdy kolejny rok jej istnienia
na rynku, wzbogacał nas w wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu obecnie stanowimy zgrany
zespół świadczący klientom usługi na najwyższym poziomie. Lubimy siebie i naszą pracę.
Stale podnosimy sobie poprzeczkę, bo chcemy być najlepsi na rynku. To nasz cel i z dumą
podpisujemy się własnym nazwiskiem pod każdym naszym produktem.
Obecnie Filplast to około 400 pracowników, cztery zakłady produkcyjne obejmujące łączną
powierzchnie 20 000 m2, własna lakiernia i laboratorium do badania stolarki okiennej jak
i nowoczesny park maszynowy z zautomatyzowaną linią produkcyjną sterowaną
komputerowo.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy nowych pracowników do działu
technicznego oraz handlowego. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób,
które zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, szukamy kandydatów
odpowiedzialnych ale bez nawyków przyniesionych z innych firm.
Aktualnie prowadzony jest nabór na stanowisko:

KONSTRUKTOR
(miejsce pracy: Opole )

Zadania:
• Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych
• Definiowanie standardów jakościowych i technicznych produkowanych wyrobów
• Rozwój receptur produkcyjnych
• Kalkulacja kosztów oraz aktualizacja cenników
• Tworzenie dokumentacji technicznej
• Monitorowanie nowości branżowych i współpraca z działem zaopatrzenia
• Prowadzenie szkoleń technicznych
• Współudział w rozwoju systemów informatycznych
• Praca w laboratorium do badania stolarki otworowej
Wymagania:
• Absolwent lub student ostatniego roku – mile widziane kierunki studiów:
matematyka, fizyka, chemia, informatyka
• Wysoka motywacja do rozwoju
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel
• Zainteresowanie zagadnieniami technicznymi oraz informatycznymi
• Komunikatywna znajomość języka niemieckiego – mile widziana

Oferujemy:
• Przeszkolenie zawodowe oraz opiekę mentora
• Finansowanie dalszej edukacji oraz szkoleń
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu
• Udział w realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów
• Umowę o prace w stabilnej i niezależnej organizacji

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji(CV + list motywacyjny)
praca@filplast.pl
Informujemy, że po szczegółowym zapoznamy się z wszystkimi nadesłanymi dokumentami
i skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.

