Sukces naszej firmy jest uzależniony od indywidualnego wysiłku każdego z pracowników
oraz od umiejętności pracy zespołowej. Priorytetem REMIX S.A. jest wypełnianie misji firmy poprzez
stworzenie zespołu, dla którego praca to pasja.
Jeśli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu – zapraszamy!
Obecnie REMIX S.A. poszukuje pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PROJEKTOWANIA
w projekcie badawczo-rozwojowym
„Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali
o podwyższonej wytrzymałości”

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•

opracowywanie przy współpracy z zespołem badawczym założeń konstrukcyjnych urządzenia
laboratoryjnego,
czynny udział w opracowywaniu analiz procesów cynkowania i prowadzeniu laboratoryjnych prac badawczych,
przeprowadzanie obliczeń energetycznych poszczególnych procesów oraz przepływów atmosfery reakcyjnej
w przestrzeni roboczej urządzenia do cynkowania z fazy gazowej,
przygotowywanie na bieżąco wytycznych do zaprojektowania prototypu urządzenia oraz sporządzenie
założeń konstrukcyjnych,
wykonanie dokumentacji technicznej urządzenia prototypowego oraz nadzór nad jego budową,
przeprowadzanie obliczeń energetycznych poszczególnych procesów oraz przepływów atmosfery reakcyjnej
w urządzeniu prototypowym,
czynny udział w prowadzeniu laboratoryjnych prac badawczych oraz testów na prototypie,
wprowadzanie koniecznych zmian konstrukcyjnych w urządzeniu prototypowym.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn, konstruowanie
maszyn i urządzeń,
praktyczna znajomość oprogramowania AutoCAD Mechanical oraz Inventor,
wiedza i doświadczenie w zakresie wykonywania obliczeń konstrukcyjnych urządzeń (mechanika,
wytrzymałość materiałów, bilans cieplny),
podstawowa wiedza i doświadczenie w przeprowadzaniu analiz MES/CFD,
wskazane doświadczenie w zakresie konstruowania urządzeń do obróbki cieplnej i/lub cieplno-chemicznej,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych (szczególnie MS Office),
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
dobra organizacja pracy.

miejsce pracy: Dział B+R, Świebodzin
Prosimy o wysyłanie CV na adres: rekrutacja@remixsa.pl do dnia 18 marca 2016r. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na
wybrane aplikacje.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. Ust. nr
133, poz. 883”.

