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 Kielce, 22.06.2018  

          

 

Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. 

ul. Druckiego - Lubeckiego 1 

25-818 Kielce 

 

 

 

Ogłoszenie nr 1  o pracę  

 

 

Dotyczy projektu nr: RPSW.01.02.00-26-0026/17 

 

W związku z realizacją projektu pt: „Opracowanie oraz badania innowacyjnego 

typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości  Kielecka Fabryka Pomp 

„Białogon” S.A. ul. Druckiego - Lubeckiego 1 , 25-818 Kielce poszukuje pracownika na 

stanowisko Konstruktora w Sekcji Badań i Rozwoju. 

 

Osoba na stanowisku Konstruktora  odpowiedzialna będzie za: 

- opracowanie modeli układów hydrauliki pomp, 

- opracowanie modeli układów chłodzenia pomp, 

- nadzór nad budową pomp modelowych, 

- badanie pomp modelowych, 

- opracowanie i raportowanie wyników badań pomp modelowych, 

- udział w pracach badawczych, 

- sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej, 

- nanoszenie zmian konstrukcyjnych w pompach prototypowych, 

- bieżące wsparcie zespołu badawczego, 

- sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac, 

- realizację projektu zgodnie z wytycznymi i wnioskiem o dofinansowanie, 

- współpracę z zespołem badawczym, wykonawcami, zleceniobiorcami, 

- wdrażanie działań naprawczych w razie konieczności, 

- bieżące prace związane z wykonywaniem obowiązków na wskazanym stanowisku oraz 

realizowanym projektem, 

 

 

Od kandydata oczekujemy:  

- wykształcenia wyższego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  lub pokrewnego 

- doświadczenia na stanowisku Konstruktora maszyn i urządzeń,  

- umiejętności wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej, 
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- bardzo dobrej umiejętności pracy w programie Inventor, 

- podstawowej wiedzy z zakresu techniki pompowej, 

- bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych,  

- wysokich zdolności interpersonalnych, samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy,  

- samodzielności oraz kreatywności przy rozwiązywaniu problemów technicznych; 

- odpowiedzialności i dynamizmu w działaniu 

 

Oferujemy zatrudnienie osoby na stanowisko „Konstruktora” w Sekcji Badań i Rozwoju 

w Kielcach na podstawie umowy o pracę. 

 

Wybór osoby na stanowisko „Konstruktora” w Sekcji Badań i Rozwoju  zostanie 

dokonany na podstawie złożonego CV oraz rozmowy rekrutacyjnej. 

 

Dokumenty proszę przesłać mailem na adres: r.stanek@kfp-bialogon.com.pl lub dostarczyć 

do siedziby firmy: Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. ul. Druckiego - Lubeckiego 1, 

25-818 Kielce do dnia 30.06.2018. CV powinno zawierać informację: " Dotyczy ogłoszenia 

nr1 o pracę - Konstruktor" oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz - po jego zakończeniu - do 

realizacji  projektu zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).” 

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

r.stanek@kfp-bialogon.com.pl 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Radosław Stanek 

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 606 377 840 

 

 

 

 


