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Rudniki k/Cz stochowy dnia ę  7 lutego 2022
Oferta pracy nr K/07/02/2022

w projekcie fingerIMPLANT, celem projektu jest stworzenie nowych mo liwo ci chirurgicznych rekonstrukcji palcaż ś
poprzez stworzenie dedykowanych do pacjenta implantów ko ci palca i stawów oraz zapewnienie poł czenia zś ą

układem nerwowym podczas odbudowy tkanek mi kkich w celu odzyskania czuciaę , 
na stanowisku konstruktora.

I. Zadania:
 projektowanie, modelowanie i wykonywanie rysunków konstrukcyjnych prototypów implantów, narz dzi doę

wykonywania narz dzi chirurgicznych i samych narz dzi chirurgicznych w procesie badawczym,ę ę
 prace koncepcyjne w  zakresie merytorycznym projektu,
 raportowanie post pów prac,ę
 współpraca z jednostkami badawczymi i pracownikami naukowymi, 
 współpraca z zespołem projektowym,

II. Wymagania:
 co najmniej 2 lat do wiadczenia na podobnym stanowisku,ś
 co najmniej 2 letnie do wiadczenie pracy w bran y medycznej (produkcja narz dzi medycznych / implantów)ś ż ę
 wykształcenie wy sze techniczne (mechanika, budowa maszyn, metalurgia),ż
 wcze niejsze uczestnictwo w co najmniej 1 projekcie naukowych badawczo – rozwojowych,ś
 bardzo dobra znajomo ć programów CAD i CAM (typu: Solid Works, CAD, Esprit)ś
 bardzo dobry znajomo ci rysunku technicznego,ś
 wysokie umiej tno ci interpersonalne,ę ś

III. Oferujemy:
 szerokie mo liwo ci rozwoju,ż ś
 mo liwo ć pracy z partnerami mi dzynarodowymi, ż ś ę
 elastyczne godziny pracy,

IV. Opis sposobu przygotowania, miejsce oraz termin składania ofert
 kandydat na stanowisko  powinien  wypełnić formularz zał czonym do niniejszej oferty o prac ,ą ę
 formularz powinny być przesłana za po rednictwem poczty elektronicznej na adres: m.dynerś @chirmed.pl  

do dnia 10.02.2022 do godz. 11.30.

V. Informacje dotycz ce wyboru kandydata.ą
      Skontaktujemy si  z wybranymi kandydatami.ę

VI. Zał czniki.ą
       Formularza kandydata.

mailto:a.misztela@chirmed.pl
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…........................................
miejsce i data

Formularz kandydata na stanowisko konstruktora w projekcie  fingerIMPLANT

Imi  i nazwisko: ę ….................................................................

Telefon i adres poczty elektronicznej: ….................................................................

Data urodzenia: ….................................................................

Miejsce zamieszkania: ….................................................................

Wykształcenie
 

1.Uczelnia / Kierunek, specjalizacja / okres kształcenia:

…..............................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

Do wiadczenie zawodowyś
(maksymalnie trzy ostatnie miejsca pracy) 

1.Nazwa pracodawcy / stanowisko / okres zatrudnia:

…..............................................................................................................................................................................................
2.Nazwa pracodawcy / stanowisko / okres zatrudnia:

…..............................................................................................................................................................................................
3.Nazwa pracodawcy / stanowisko / okres zatrudnia:

…..............................................................................................................................................................................................

Praca w projektach naukowych (badawczo - rozwojowych
(trzy ostatnie projekty) 

1.Nazwa projektu / temat projektu / okres projektu / funkcja kandydata w projekcie:

…..............................................................................................................................................................................................
2.Nazwa projektu / temat projektu / okres projektu / funkcja kandydata w projekcie:

…..............................................................................................................................................................................................
3.Nazwa projektu / temat projektu / okres projektu / funkcja kandydata w projekcie:

…..............................................................................................................................................................................................

…........................................
podpis i data

Wyra am zgod  na przetwarzania moich danych osobowych przez FNM CHIRME Marcin Dyner w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.ż ę


