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

STARSZY INŻYNIER CAE
Miejsce pracy: Kraków
Możliwość pracy zdalnej/hybrydowej
Szukamy inżynierów specjalizujących się w:
• obliczeniach strukturalnych (statycznych i zmęczeniowych)
• dynamice maszyn i pojazdów (analizy multibody)
• mechanice płynów (CFD)
• analizach szybkozmiennych (crash)
• dynamice strukturalnej (analizy wibracyjne)
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• przeprowadzanie i nadzorowanie analiz (preprocessing, wsparcie w
wyprowadzeniu konstrukcji, raportowanie),
• kontakt z klientem,
• nadzorowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych,
• wsparcie procesu rozwoju młodszych pracowników,
• aktywny udział w optymalizacji i usprawnianiu procesów w dziale,
• samodzielna realizacja projektów
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, fizyki lub kierunków pokrewnych,
• wymagane minimum 5 lat doświadczenia w obliczeniach numerycznych (wliczając również
aktywność podczas studiów np.: staże, praktyki, koła naukowe),
• dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
• znajomość drugiego języka obcego jest mile widziana.
Oferujemy:
• możliwość rozwoju w kierunku zarządzania zespołami i projektami (dotyczy stanowiska ekspert),
• pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie, istniejącej na rynku od ponad 20 lat,
• kontakt z renomowanymi klientami z kraju i zagranicy,
• możliwość rozwoju zawodowego przy ambitnych projektach o charakterze badawczorozwojowym,
• bardzo atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,
• elastyczny czas pracy,
• możliwość pracy hybrydowej,
• system benefitów.

CV prosimy przesyłać na email: mhebda@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://ece.pl/static/IPDO.pdf

ZESKANUJ MNIE!

