
W związku z dynamicznym rozwojem firma EC Engineering Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko: 

INŻYNIER CAE W DZIALE PROJEKTÓW LOTNICZYCH 

Miejsce pracy: Kraków 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

ZESKANUJ MNIE!

CV prosimy przesyłać na email: aplikuj@ec-e.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska, na które składa się
aplikację.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszenie w CV następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EC Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na
potrzeby rekrutacji, zgodnie 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/WE (RODO)).”

Istnieje możliwość uwzględnienia przesłanego CV w przyszłych rekrutacjach w przypadku dopisania do powyższej
klauzuli dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowym przez EC Engineering sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest EC Engineering Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 28 . Państwa dane osobowe zostaną
wykorzystane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Spółkę. Podanie przez Państwa tych
danych jest dobrowolne. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można
znaleźć pod adresem: http://ec-e.pl/static/IPDO.pdf

 
Region: Małopolska

Wymagania:

Oferujemy:

• pracę w doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się zespole 
• kontakt z renomowanymi klientami z kraju i zagranicy 
• możliwość rozwoju zawodowego przy ambitnych projektach o charakterze badawczo-rozwojowym 
• atrakcyjne wynagrodzenie
• dla studentów możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin

• budowę symulacyjnych modeli elementów skończonych (środowisko Altair HyperWorks),
• analizy statyczne komponentów, głównie dla przemysłu lotniczego, przeprowadzane przy pomocy metody
elementów skończonych (MES) oraz dedykowanego oprogramowania (MSC Nastran),
• obliczenia połączeń śrubowych oraz nitowych,
• analizę wyników oraz raportowanie.

• wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, fizyki lub kierunków pokrewnych,
• podstawowa znajomość oprogramowania stosowanego w wytrzymałościowych analizach numerycznych (mile
widziane: Altair HyperWorks, MSC Nastran, MSC Patran)
• dobra znajomość pakietu MS Office
• mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu obliczeń metodą elementów skończonych
• mile widziana znajomość zagadnień dynamiki maszyn i wytrzymałości materiałów
• dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
• prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem


