
 
 

 
 

INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

wiodący w Polsce dostawca urządzeń do znakowania i etykietowania produktów zatrudni osobę na 

stanowisko: 

KONSTRUKTOR 

Miejsce pracy: Sady k. Poznania 

Wymagania: 

➢ wykształcenie wyższe techniczne (Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika lub pokrewne) 

➢ bardzo dobra znajomość programów CAD (DraftSight, Solid Works) 

➢ umiejętność pracy zespołowej 

➢ odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu 

➢ wysoka motywacja do pracy oraz chęć rozwoju zawodowego 

➢ wysoki poziom kultury osobistej 

➢ analityczne myślenie i samodzielność 

➢ prawo jazdy kat. B 

Mile widziane: 

➢ doświadczenie w branży produkcji maszyn 

➢ dobra znajomość języka angielskiego 

➢ doświadczenie w pracy z systemem klasy ERP 

Obowiązki: 

➢ projektowanie maszyn i urządzeń od strony mechanicznej 

➢ sporządzanie dokumentacji wykonawczej i montażowej 

➢ współpraca z pozostałymi konstruktorami w celu realizacji wspólnych projektów 

➢ współpraca z działem obróbki i montażu 

Oferujemy: 

➢ atrakcyjne wynagrodzenie 

➢ pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę na pełen etat 
➢ dofinansowanie do opieki medycznej oraz ubezpieczenia grupowego na życie 
➢ możliwość członkostwa w firmowym klubie: biegacza, rowerowym, żeglarskim. 

 

 

Aplikacje prosimy przesłać na adres: rekrutacja@intrex.pl 

 

mailto:rekrutacja@intrex.pl


 
 

 
 

INTREX – od 30 lat dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie 

etykietowania, znakowania, automatyzacji, oprogramowania i systemów wizyjnych. Nasze 

wsparcie zaczyna się na etapie profesjonalnego doradztwa, przez znalezienie optymalnego 

rozwiązania, a kończy na codziennym wsparciu w bieżącym użytkowaniu sprzętu. Codziennie 

dbamy o dobre relacje z klientami, budując przy tym długofalową współpracę.  

 

 

Informacja o Administratorze Danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, kod 

pocztowy 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 36646806. 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj . 

 

https://intrex.pl/pl/p/20-administacja-danych-rekrutacja

