
 Dla naszego Klienta, międzynarodowego producenta  
opakowań w branży tektury falistej,  

poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 
 

 

 W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HR Mind dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgo dnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

 o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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/W E (RODO)).  

Konstruktor – Projektant Opakowań 
 

Miejsce pracy: Radomsko 

 

 

 
 
 
Obowiązki : 

 Projektowanie nowych opakowań z tektury falistej; 
 Modyfikowanie projektów opakowań otrzymywanych od klientów; 
 Ścisła współpraca z Działem handlowym; 
 W ykonywanie wstępnych kosztorysów; 
 Ocena możliwości technologicznych produkcji opakowań z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych parku maszynowego; 
 Sporządzanie dokumentacji opakowań.  
 

W ymagania: 
 W ykształcenie techniczne / wyższe (preferowane wyższe z zakresu wzornictwa p rzemysłowego, 

mechanika); 
 Znajomość rysunku technicznego, geometrii wykreślnej  
 Znajomość / praktyczne posługiwanie się oprogramowaniem CAD (ArtiosCAD, Impact, AutoCAD itp.) 

– warunek niezbędny; 
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego - warunek niezbędny; 
 Rozwinięta wyobraźnia przestrzenna;  
 Dokładność, zaangażowanie, otwartość, innowacyjność;  
 W ysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; 
 Orientacja na realizację zadań.  

Oferujemy: 
 Stabilną, ambitną i interesującą pracę w międzynarodowej firmie;  
 W ynagrodzenie adekwatne do umiejętności; 
 Pakiet szkoleń i kursów; 
 Przyjazną atmosferę pracy; 
 Opiekę medyczną. 

  

Chcesz wiedzieć więcej? 
Nie zwlekaj, już TERAZ prześlij do nas swoje CV na adres:  



 Dla naszego Klienta, międzynarodowego producenta  
opakowań w branży tektury falistej,  

poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 
 

 

 W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HR Mind dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgo dnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

 o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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/W E (RODO)).  

karolina@hrmind.pl  


