Backer OBR Sp. z o.o. – prężnie działający producent grzałek elektrycznych i elementów
grzejnych, należący do szwedzkiego koncernu NIBE Industrier AB, posiadający cztery zakłady
produkcyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego: Zakład Grzałek Rurkowych
(Pyrzyce, Warnice), Zakład Grzałek Foliowych (Pyrzyce), Zakład Rezystorów (Stargard) oraz
Zakład Systemów Kontrolnych i Grzałek Gołoskrętkowych (Stargard), pracujący w oparciu
o nowoczesne technologie, wiedzę oraz doświadczenie międzynarodowego grona specjalistów.

Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu na stanowisko:

KONSTRUKTOR - STAŻYSTA
(12 – miesięczny płatny staż zawodowy dla Absolwentów i Studentów wyższych uczelni)
Dołącz do międzynarodowego grona specjalistów!
Miejsce pracy:

Zakład Grzałek Rurkowych
Pyrzyce ul. Głowackiego 39

Zadania:
 Przygotowanie zasad postępowania dla nowych wyrobów,
 Zapoznanie z procesem produkcyjnym, z zasadami konstrukcyjnymi, z zasadami wymiarowania,
 Opracowanie dokumentacji technicznej,
 Wsparcie Działu w realizacji bieżących zadań.
Nasze oczekiwania:
 Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu budowy maszyn, mechaniki,
elektrotechniki),
 Znajomość programów do projektowania 3D (ProEngineer lub pokrewne),
 Umiejętność obsługi komputera - Microsoft Office (w szczególności Excel),
 Dobra znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 Umowę o pracę na pełen etat – na okres 12 miesięcy,
 Zatrudnienie w prężnie rozwijającej się i zarządzanej przez jakość firmie,
 Odpowiednie narzędzia i przyjazną atmosferę pracy,
 Pracę w systemie jednozmianowym,
 Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez pracę w międzynarodowym koncernie.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na
adres: oferta@backerobr.pl W temacie wiadomości prosimy o podanie nazwy stanowiska.
Preferowana forma kontaktu:
e-mail: oferta@backerobr.pl
tel.: +48 91 48 19 940 Dział Personalny,
adres do korespondencji: Backer OBR, Dział Personalny, ul. Szczecińska 22, 74-200 Pyrzyce.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
*Status Studenta posiada osoba studiująca na trzecim, czwartym, piątym roku studiów dziennych lub
zaocznych.
*Status Absolwenta posiada osoba, która ukończyła technikum lub studia dzienne lub zaoczne na
poziomie magistra lub licencjata w ciągu 12 m-cy przed dniem złożenia aplikacji do Backer OBR podstawą jest data na dyplomie ukończenia.
Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 23 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na
stanowisko "Konstruktor - stażysta" przez BACKER OBR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, 74-200 Pyrzyce.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Backer OBR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, 74-200 Pyrzyce; 2)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko " Konstruktor - stażysta " i nie będą udostępniane innym
podmiotom; 3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 4) podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

