
Rędziny, 17.04.2018 r.

Nabór personelu nr 1

Dotyczący realizacji projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstwa” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zatrudniającego

Ryszard Urbański Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowe „MAG-RYŚ”
ul. Piaskowa 22B
42-242 Rędziny
NIP: 5730006673

2. Opis stanowiska
Projektant/technolog  form  wtryskowych  /  Projektantka/technolożka  form
wtryskowych  (zaangażowanie  w  ramach  umowy  o  pracę  –  pełny  etat)  w  Ryszard
Urbański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MAG-RYŚ” przy ul.  Piaskowa 22B
w Rędzinach.
Ilość etatów: 1

3. Istotne szczegóły stanowiska
a) przygotowanie prac projektowo-technologicznych z możliwością prowadzenia analiz

symulacyjnych związanych z procesem wytwórczym form wtryskowych;
b) nadzór  merytoryczny  przy  wdrażaniu  do  produkcji  wyrobów  nowych

i zmodernizowanych;
c) udział w procesach doskonalenia i optymalizacji istniejącej technologii.

4. Wymagania obligatoryjne na stanowisko
a) wykształcenie min. techniczne;
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych;
c) bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
d) umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji technicznej;
e) znajomość podstawowych zagadnień związanych z obróbką skrawaniem;
f) znajomość  oprogramowania  z  grupy  CAD/CAM  (np:  SOLIDWORKS,
Mastercam);
g) znajomość  języka  angielskiego  w  stopniu  komunikatywnym  będzie
dodatkowym atutem.
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5. Oczekiwania
a) sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;
b) umiejętność dobrej organizacji pracy;
c) dyspozycyjność, odpowiedzialność;
d) terminowość wykonywanych zadań;
e) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Mile widziana znajomość specyfiki pracy w podobnym miejscu pracy.

6. Oferujemy
a) Praca  w  pełnym  wymiarze  godzin  w  stale  rozwijającym  się  technologicznym

przedsiębiorstwie.
b) Prorodzinne  udogodnienia  w  firmie  m.in:  możliwość  pracy  przez  rodziców  w

elastycznych godzinach pracy.
c) Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 wielkość  i  przestrzeń  pomieszczenia  Projektanta/technologa  /
Projektantki/technolożki  form  wtryskowych  będzie  odpowiednia  dla  dostępu  i
użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. drzwi między pomieszczeniami
mają  wymiary  wew. 90 cm,  zapewniona zostanie  odpowiednia  przestrzeń  przy
stanowisku pracy),

 stacja robocza poprzez łatwe i precyzyjne pozycjonowanie, wygodna i dostępna
dla osób o różnej  sprawności,  z  możliwość  jej  dalszego dostosowania  poprzez
zakup  dodatkowych  urządzeń  peryferyjnych  i  oprogramowania  (np.  trackball,
monitor dotykowy, interfejs głosowy i inne) dla osoby z niepełnosprawnościami w
ramach racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych,

 wygodne  użytkowanie  bez  wysiłku  zapewnione,  dzięki  temu,
że  Projektant/technolog  /  Projektantka/technolożka  form  wtryskowych  będzie
pracował/a  w  ucyfrowionym  środowisku,  co  pozwoli  m.in.  na  cyfrowe
współdzielenie projektów, współpracę w wirtualnym środowisku, symulowanie w
nim procesów, co ograniczy dotychczasowe metody tradycyjne „prób i błędów” z
użyciem realnych materiałów na hali produkcyjnej,

 strona  internetowa  przedsiębiorstwa  spełniająca  standardy  dostępności  m.in:
WCAG 2.0 co zapewni czytelną informację dla osób z niepełnosprawnościami np.
dla os. niedowidzących (kontrast, powiększenie treści itp.),

 drukarka  3D  będzie  posiadać  panel  dotykowy  za  pomocą,  którego  sterujemy
drukarką,  co  zapewni  proste  i  intuicyjne  użytkowanie  przez  osoby
z niepełnosprawnościami,

 ploter z modułem karty sieciowej umożliwi zdalne zarządzanie pracą urządzenia
przez wielu drukujących, co zapewni elastyczność w użytkowaniu.

d) Możliwość stałego zatrudnienia i rozwoju.

e) Praca w miłej atmosferze.

f) Adekwatne wynagrodzenie.
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7. Sposób przeprowadzenia naboru
a) CV  Kandydata/ki  należy  wysłać  e-mail-owo  na:  magrys@mag-rys.com.pl lub

przesłać oryginał za pomocą poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście na adres: 
ul. Piaskowa 22B; 42-242 Rędziny nie później niż do 24.04.2018 r. do godziny 12:00
do recepcji. Kandydatury złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i
godzina wpłynięcia oferty do Zatrudniającego. 

b) Z wybranymi Kandydatami/kami planowane są rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa
kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko
jeden Kandydat/ka.

c) Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami/kami zostanie wybrany/a
jeden Kandydat/ka, któremu zostanie zaproponowane zatrudnienie.

8. Zatrudniający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego naboru w każdym
czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

9. W  toku  badania  i  oceny  Kandydatów/ek  Zatrudniający  może  żądać  od  Kandydata/ki
wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonego  CV  oraz  potwierdzenia  zawartych  w  ofercie
informacji.  W  przypadku  nie  przedstawienia  przez  Kandydata/kę  satysfakcjonujących
Zatrudniającego dokumentów potwierdzających przedstawione informacje, Zatrudniający
ma  prawo  odstąpić  od  podpisania  umowy (odrzucając  jednocześnie  kandydaturę)  bez
ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

10. Pracownik  na  stanowisko  Projektant/technolog  /  Projektantka/technolożka  form
wtryskowych  zostanie  zatrudniony/a  bez  względu  na  płeć,  pochodzenie  rasowe  lub
etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

11. Dodatkowych informacji odnośnie naboru udziela Pan Hubert Michalczuk pod adresem
email: magrys@mag-rys.com.pl oraz pod numerem telefonu: 34 327 98 72.

12. Stanowisko powstało w wyniku realizacji projektu. 
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