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ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. to firma o długoletnich tradycjach kooperacyjnych w obszarze obróbki 
mechanicznej blach, obróbki skrawaniem na centrach sterowanych numerycznie, jak również obróbki 
powierzchniowej oraz kompleksowego montażu mechanicznego i elektrycznego wyrobów poszukuje 
kandydata do pracy na stanowisku: 

KONSTRUKTOR – MECHANIK 

Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

Obowiązki: 

 Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi 

dla nowych wyrobów 

 Nadzór nad montażem i uruchomieniem prototypów 

 Walidacja oraz wprowadzanie zmian w wyrobach 

 Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej na podstawie dokumentacji klientów 

Wymagania: 

 Kreatywność 

 Wykształcenie wyższe techniczne – Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewne 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku – min. 2 lata 

 Znajomość programu Solid Edge lub podobnego 

 Umiejętność czytania rysunku technicznego 

 Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie 

rozmów technicznych 

 Komunikatywność 

 Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań 

 Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych 

 Możliwość współpracy z zagranicznymi klientami podczas realizacji zleconych projektów 

Składanie ofert: 

 oferty składamy w terminie do 29.07.2022 na adres e-mail: zko@zap-kooperacja.com.pl 

 w zgłoszeniu prosimy dopisać uwagę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby procesu rekrutacyjnego. 

Postanowienia ogólne: 

 administratorem Państwa danych pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji jest firma ZAP-

KOOPERACJA sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

http://www.zap-kooperacja.com.pl/
mailto:zko@zap-kooperacja.com.pl


 za bezpieczeństwo Państwa danych odpowiada przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

(wyznaczony przez Zarząd spółki) z którym można się kontaktować za pomocą wiadomości e-

mail pod adresem: zko@zap-kooperacja.com.pl, 

 Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem, 

 zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest w formie klauzuli zamieszczonej w CV, 

 podane przez Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane do zakończenia procesu 

rekrutacji, 

 przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia ich przetwarzania, 

 wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie cofnięta, 

 podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 

procesie rekrutacji.   
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