Jesteśmy niekwestionowanym, europejskim liderem wyposażenia powierzchni
handlowych i magazynowych. Od ponad 30 lat z sukcesem realizujemy strategię
zrównoważonego rozwoju. Obecnie dostarczamy nasze rozwiązania do ponad
60 krajów na całym świecie. W skład Grupy MAGO wchodzą zakłady produkcyjne
w Ruścu, Rawie Mazowieckiej i Kaliningradzie oraz 5 oddziałów zagranicznych.
Wybierz lidera w branży i postaw na rozwój osobisty!
Poszukujemy ambitnych osób, które będą miały szansę rozwijać się z nami.
Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

Specjalista ds. R&D
Miejsce pracy: Nadarzyn k/Warszawy
(20 min. od centrum Warszawy)
KOGO SZUKAMY?
• pasjonata, który umie zdefiniować cel, wie jak go osiągnąć i jak smakuje sukces
DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI:
masz doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych
posiadasz wykształcenie wyższe techniczne (mile widziani absolwenci kierunków:
automatyka, elektronika, robotyka)
potrafisz kreatywnie rozwiązywać problemy techniczne
jesteś osobą komunikatywną, łatwo nawiązujesz relacje i potrafisz pracować w
zespole
znasz język angielski na poziomie min. B2
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
doświadczenie w programowaniu
znajomość programów obliczeniowych opartych na MES (Ansys, Robot, Nastrat)
znajomość języka niemieckiego lub francuskiego

DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:
Prowadzenie projektów mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych
produktów automatycznych, elektronicznych i informatycznych dla branży
logistycznej i/lub retail
Opracowaniem dokumentacji technicznej dla nowo projektowanych produktów
Koordynacją procesu prototypowania i wdrażania do produkcji nowych wyrobów
Poszukiwaniem nowych rozwiązań technicznych
PROPONUJEMY:
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
zdobycie doświadczenia w firmie o międzynarodowym zasięgu
stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
niezbędne narzędzia pracy
możliwość współtworzenia nowoczesnego, polskiego przedsiębiorstwa
możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności
pakiet szkoleń adaptacyjnych i wsparcie w pierwszych miesiącach pracy
program opieki medycznej oraz możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI
KANDYDATAMI.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z podaniem stanowiska w
terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „ Oświadczam, że przekazuję
moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi
prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn.zm.

