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Firma EKO-WiN Sp. z o.o. będąca liczącym się na rynku producentem i dystrybutorem urządzeń 

górniczych i wentylatorów do tuneli poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: 

Specjalista Inżynier Mechanik/Mechatronik/Automatyk 

Miejsce pracy: Łowicz (okolice) 

Opis stanowiska: 

• samodzielna obsługa i programowanie maszyn CNC (Computerized Numerical Control), 

np. giętarka, walcarka, ploter plazmowy; 

• praca z rysunkiem technicznym oraz narzędziami pomiarowymi; 

• wybór materiałów do produkcji urządzeń, ich przygotowanie i obróbka na maszynach 

CNC; 

• praca na materiałach takich, jak: stal, aluminium i materiały sztuczne; 

• jednostkowa produkcja korpusów urządzeń (np. wentylatorów); 

• konserwacja i utrzymanie maszyn w stanie zdatności do użytku. 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej inżynierskie lub w trakcie studiów; 

• znajomość technik programowania maszyn CNC; 

• umiejętność czytania rysunku technicznego; 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 

• biegła obsługa komputera; 

• umiejętność szybkiego uczenia się i pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej; 

• wysoka jakość pracy; dokładność, rzetelność, samodzielność; 

• prawo jazdy kat. B. 

Dodatkowym atutem będzie: 

• doświadczenie na podobnym stanowisku; 

• uprawnienia do jazdy na wózku widłowym; 

• znajomość drugiego języka obcego (mile widziany rosyjski); 

• umiejętność projektowania w AutoCAD. 
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Oferujemy: 

• ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży; 

• w pełni wyposażone, nowoczesne stanowisko pracy; 

• atrakcyjne warunki zatrudnienia i stabilne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę; 

• premie w zależności od efektów pracy po okresie próbnym; 

• pracę na pełny etat lub część etatu; 

• wyjazdy zagraniczne na targi i konferencje; 

• szkolenia; 

• możliwość skorzystania z zaplecza socjalnego, w tym mieszkania pracowniczego; 

• pakiet sportowy Multisport. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: dr inż. Karolina Krzykowska-

Piotrowska k.krzykowska@ekowin.eu oraz k.krzykowska@ekowin.pl do 30.04.2020r. 

Szczegóły na stronie www.ekowin.eu w zakładce Kariera. 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: 

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
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