
 

Metal Process Sp. z o.o. jest producentem maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz różnego rodzaju 

konstrukcji stalowych. Obecnie obszarem działalności firmy jest cały przemysł spożywczy, farmaceutyczny, 

kosmetyczny, chemiczny, alkoholowy a także budownictwo i architektura. 

 
 

Technolog/Konstruktor 

Miejsce pracy: Rzeszów 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie i przygotowywanie 
kalkulacji cenowych oraz czuwanie nad procesem technologicznym. 

Opis stanowiska: 

▪ projektowanie zbiorników, mieszalników, kontenerów oraz konstrukcji stalowych dostosowanych do 

indywidualnych wymagań klientów 

▪ tworzenie dokumentacji projektowej, konstrukcyjno-technicznej, przygotowanie rysunków 

złożeniowych, tworzenie rysunków detalicznych, instrukcji DTR 

▪ czuwanie nad realizacją projektu, wdrażanie optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych  

▪ aktualizacja dokumentacji w procesie produkcji 

▪ przygotowywanie kalkulacji cenowych 

▪ utrzymywanie kontaktów z klientami firmy 

▪ rozwiązywanie problemów dotyczących technologii produkcji i wprowadzanie usprawnień 

▪ współpraca z działem marketingu i kierownikiem produkcji oraz pozostałymi działami firmy 

Wymagania: 

▪ wykształcenie wyższe techniczne 

▪ umiejętność projektowania, wykonywania obliczeń i tworzenia dokumentacji technicznej zbiorników, 

mieszalników, kontenerów, konstrukcji stalowych 

▪ min. 3 lata doświadczenia w projektowaniu maszyn, urządzeń, konstrukcji 

▪ bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, programów AutoCad i Inventor 

▪ komunikatywna znajomość języka angielskiego 

▪ prawo jazdy kat. B 

▪ dokładność, kreatywność, solidna wiedza, umiejętność pracy pod presją czasu 

▪ nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań, podnoszenie rentowności 

▪ umiejętność współpracy 

W zamian oferujemy: 

▪ atrakcyjne wynagrodzenie 

▪ możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń 

▪ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

▪ praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 -14.30 oraz 14.30 – 22.30 

▪ duża samodzielność i realny wpływ na rozwój firmy 

▪ możliwość wdrażania własnych pomysłów i usprawnień 



▪ ubezpieczenie grupowe 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez administratora, którym jest Metal Process Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 35-105 Rzeszów 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu  

o pracę. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam 

zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 

Przesłanie CV jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Polityki Prywatności Metal Process Sp. z o.o., 

która znajduje się pod adresem: http://www.metalprocess.pl/privacy-policy.php 

http://www.metalprocess.pl/privacy-policy.php

