
      

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ Armaturen 
GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę. 

 
W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

KONSTRUKTOR 
miejsce pracy: Wieliczka 
 

Zadania: 

 tworzenie dokumentacji technicznej (modele 3D, rysunki wykonawcze i złożeniowe) 

 poszukiwanie rozwiązao w zakresie usprawnieo jakości produktu, produkcji, kosztów 

 budowa prototypów 

 analiza możliwości produkcyjnych 

 wsparcie produkcji podczas wdrażania projektu 

 nadzór nad pierwszym montażem 

 udział w spotkaniach roboczych 

 wdrażanie zmian konstrukcyjnych w istniejących projektach 

 aktualizacja dokumentacji technicznej 

 współpraca z oddziałami grupy Herz w Europie 

 udział w międzynarodowych projektach 

 udział w szkoleniach wewnętrznych (przez naszych najlepszych Specjalistów), a także szkoleniach zewnętrznych 
 
 

Oczekiwania wobec kandydata: 

 wykształcenie wyższe (techniczne) 

 znajomośd CAD(3D), preferowany NX Siemens 

 umiejętnośd czytania i tworzenia dokumentacji technicznej 

 dobra znajomośd języka angielskiego (lub/i) niemieckiego 

 znajomośd pakietu MS Office (głównie Excel) 

 prawo jazdy kat. B 

 gotowośd do zagranicznych wyjazdów służbowych (max. Kilka razy w roku) 

 umiejętnośd rozwiązywania problemów technicznych 

 kreatywnośd i innowacyjnośd 

 otwartośd na wyzwania 

 
Oferujemy: 

 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji w kraju 

 ciekawą pracę w młodym zespole i pozytywnej atmosferze 

 możliwośd rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. pakiet medyczny, pakiet sportowy, paczki świąteczne, nieoprocentowana pożyczka) 
 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel. 
665 084 344 
 



Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie 
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak 
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody  w 
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym 
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


