Młodszy Konstruktor Mechanik

Spacive Sp. z o. o. została założona w 2014 roku przez grupę menedżerów i inżynierów z doświadczeniem w
systemach kontroli termicznej satelitów, mechanice i elektronice dedykowanej aplikacjom satelitarnym, oraz
robotyce kosmicznej. Firma aktualnie rozwija autorskie rozwiązania kontroli termicznej oraz świadczy usługi dla
takich podmiotów jak Europejska Agencja Kosmiczna czy zagraniczne instytuty naukowe.
Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku Młodszego Konstruktora Mechanika będzie odpowiedzialna za projektowanie
elementów strukturalnych, części mechanizmów, obliczenia inżynierskie oraz przygotowanie dokumentacji
projektowej.
Obowiązki:
•
•
•
•
•
•
•

projektowanie części i złożeń konstrukcji dedykowanych do aplikacji satelitarnych, układów testowych,
zgodnie z wymaganiami i normami branżowymi,
przeprowadzanie testów funkcjonalnych i środowiskowych ,
wykonywanie koniecznych obliczeń inżynierskich i symulacji (FEM, MBD)
sporządzanie dokumentacji projektowej projektu (głównie w języku angielskim),
dobieranie elementów handlowych i ich zamawianie,
analiza literatury i raportów dotyczących określonej problematyki projektu (głównie w języku angielskim),
udział w spotkaniach projektowych (również zagranicznych), prezentacja wyników prac (głównie w języku
angielskim)

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie kierunkowe
doświadczenie w projektowaniu struktur lub mechanizmów
bardzo dobra znajomość programów CAD 3D
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
znajomość ogólnych zasad konstruowania z w/w zakresu
znajomość zasad rysunku technicznego (w tym zasad tolerowania wymiarów, kształtu i położenia)

Mile widziane:
•
•
•
•

doświadczenie w przeprowadzaniu obliczeń i analiz konstrukcyjnych
doświadczenie w symulacjach FEM i MBD
doświadczenie w projektach kosmicznych
znajomość oprogramowania MATLAB

Oferujemy:
•
•
•
•
•

pracę w projektach R&D związanych z technologiami satelitarnymi
możliwość rozwoju oraz wzbogacania swoich umiejętności poprzez szkolenia i seminaria, udział w
spotkaniach projektowych
samodzielną, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w dobrej atmosferze
atrakcyjne warunki zatrudnienia,
elastyczny czas pracy

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysłać na adres office@spacive.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spacive Sp. z o.o., z siedzibą Augustówka 36, 02981 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji.”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych w
dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Spacive Sp. z o.o., z siedzibą Augustówka 36, 02-981
Warszawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

