Lákají Vás technologie, 3D tisk a spolupráce s Akademií věd ČR?
CARDAM je unikátní výzkumě-vývojové pracoviště, které se zaměřuje výzkum, vývoj a výrobu v oblasti
aditivních technologií, pokročilých matematických výpočtů a simulací, digitalizace a návrhu nových produktů.
Snažíme se propojovat akademickou půdu a půmyslové podniky a aplikujeme výzkum do průmyslu. V rámci
rozšíření týmu hledáme šikovného člověka na pozici:

MECHANICAL ENGINEER
•
•
•
•
•

Chcete se podílet na vývojových projektech?
Zajímá Vás 3D tisk ať už kovů, plastů, kompozitních, nebo jiných materiálů?
Baví Vás nové technologie a inovace?
Dorozumíte se anglicky?
Je to místo na kterém se vidíte?

Pokud ano, možná hledáme právě Vás!
Hledáme kolegu do týmu, který nám pomůže dodávat naše služby a pomáhat lidem a firmám v zavádení nových
inovativních řešení s využitím nejmodernějších technologiíí aditvní výroby.
Náplní Vaší práce bude:
• Řešit projekty ve spolupráci s Akademií věd ČR a dalšími společnostmi z oblasti letectví, slévárenství a
obrany
• Realizace Vašich myšlenek od koncepčního návrhu po výrobní dokumentaci v CREO
• Materiálové inovace v oblasti 3D tisku nejen kovů
• Spolupráce v 3D tiskových úlohách při výrobě reálných dílů pro průmysl
• Spolupráce na procesních a technologických projektech v různých oblastech
Máte-li:
•
•
•
•
•

Dokončené strojní VŠ vzdělání
Znalost výkresové dokumentace
Praxe v oboru- výhodou (avšak pozice je vhodná i pro absolventy)
Znalost CAD SW (Creo výhodou)
Pokročilou znalost AJ

Odměnou Vám bude:
• Spolupráci s AV ČR a R&D CARDAM, rovněž spolupráce se stabilními českými průmyslovými výrobci.
• Častá odborná školení, profesní rozvoj a kariérní růst
• Flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova
• 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál
• Možnost dalšího sebevzdělávání, účast na mezinárodních akcích, konferencích…

Pokud Vás naše nabídka zaujala, dejte nám o sobě vědět zasláním svého životopisu a krátkého motivačního
dopisu na email.
Kontakt: Lucia Kusá(lucia.kusa@cardam-solution.cz), (+420 770 106 381)

