CAD/CAM mérnök

Tervezőmérnöki csapatunkba CAD/CAM mérnök munkatársat
keresünk.
Az Oerlikon megkülönböztetett innovációs kultúrával rendelkező piacvezető
high-tech csoport. Világszerte elismert sikerünket annak a 16.000 kompetens
munkatársunknak köszönhetjük, akik hozzáértésükkel és odaadó, lelkes
munkájukkal támogatják vállalatunkat. Innovatív megoldásokkal fejlesztjük a
jövő technológiáit.
Az Oerlikon Eldim repülőgép alkatrészek és ipari gázturbina alkatrészek
gyártásának magas szintű képviselője, mely gyártó tevékenységét
Hollandiában, az Egyesült- Királyságban és Magyarországon látja el.
2014 közepétől az Eldim Magyarország az Oerlikon csoport tagja. A
Debrecenben található gyártóegységünk több éve kiváló teljesítményt nyújt.
Stratégiánk alapján az elkövetkező években bevételünket megháromszorozzuk.
Vállalatunk erőteljes befektetést folytat gépekbe,know-how-ba és a csapat
tagokba egyaránt. Folyamatosan a számunkra legmegfelelőbb kollégákat
keressük, hogy a dinamikusan növekedő kiváló csapatunkat erősítsük.

Feladatok
–– A (vezető) tervezőmérnök által készített tervek részletezése- szerszámtervek
készítése, a szerszámokban rejlő problémalehetőségek lokalizálása
–– Részletes rajzok és rajzösszeállítások, a felhasznált anyagok és a
kapcsolódó regisztráció elkészítése
–– Rajzcsomagok kiadása és rendelések előkészítése
–– Új szerszámok rajzaihoz kapcsolódó munka-3D-s modellek tervezése és
részletezése
–– Már meglévő szerszámrajzok felülvizsgálata és módosítása
–– Kommunikáció a technikai támogató osztállyal, a termeléssel és a
minőségbiztosítással, a szerszámkészítő részleggel, a beszerzéssel és a
vezető tervezőmérnökkel- együttműködés és napi munka a Magyar és a
Holland anyacéggel
Elvárások
–– Egyetemi, gépészmérnöki végzettség
–– Minimum egy éves tervezői tapasztalat
–– Kiváló problémamegoldó képesség
–– Szerszám tervezésben szerzett tapasztalat előny
–– Termelésben szerzett tapasztalat előny
–– Erős angol nyelvtudással rendelkezik - írásban és szóban egyaránt
–– Van tapasztalata a tervezői szoftverhasználat terén: az Unigraphics 3D
ismerete előnyt jelent
–– Ismeri a mérőműszerek használatát (tolómérő, stb.)
–– ISO9002 ismerete előnyt jelent
Amit kínálunk
–– Dinamikus csapat, nemzetközi környezet
–– Folyamatosan kihívásokkal teli szakmai fejlődési lehetőség
–– Versenyképes javadalmazási csomag
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el magyar és angol
nyelvű,szakmai önéletrajzát az anett.suto@oerlikon.com e-mail címre.
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