
   

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

  TECHNOLOG OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ 
                        Numer referencyjny   28/2017 

 
 

Do zadań pracownika będzie należeć: 

 opracowywanie technologii na obróbkę cieplną dla części produkcyjnych, prototypów i usług,  

 opracowanie założeń dla przyrządów i uchwytów pomocniczych niezbędnych do wykonywania operacji 

obróbki cieplnej i chemicznej, 

 analiza materiałowa pod kątem przydatności materiału do dalszego procesu, 

 optymalizacja procesów produkcji przy uwzględnieniu wymagań produkcji, standardów jakości oraz 

kosztów, 

 analizowanie niezgodności, inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz koordynowanie 

wdrażania tych działań, 

 wprowadzanie danych technologicznych do systemu ERP. 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego technicznego, preferowane: inżynieria materiałowa, obróbka cieplna, obróbka 

cieplno-chemiczna,  

 min. 3 letniego doświadczenia jako technolog w procesach obróbki cieplnej, obróbki cieplno-

chemicznej,  

 praktycznej wiedzy z zakresu znajomości procesów obróbki cieplnej, eksploatacji urządzeń do obróbki 

cieplnej, 

 praktycznej znajomości oprogramowania CAD 3D; znajomość programu SolidWorks, NX będzie 

dodatkowym atutem, 

 umiejętności czytania rysunku technicznego, 

 umiejętności pracy w zespole, zdolność do szybkiego podejmowania  decyzji,  

 mile widziana znajomość zasad funkcjonowania systemów zarządzania wg: ISO 9001, 

 mile widziana znajomość języka angielskiego. 

 

W zamian oferujemy: 

 umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 dostęp do nowoczesnych technologii, 

 uczestnictwo w szkoleniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, 

 odpowiednie do stanowiska narzędzia pracy, 

 świadczenia socjalne. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym  do dnia 6.12.2017 roku  
na adres: 
 

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. 
26-617 Radom, ul. Grobickiego 23 

lub na adres mailowy: rekrutacja@fabrykabroni.pl  
(w tytule należy podać nazwę stanowiska i numer referencyjny) 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o zamieszczenie na CV oświadczenia: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm. 

mailto:rekrutacja@fabrykabroni.pl

