TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSLOVÝ
MIKROVLNNÝ OHŘEV
GUMA, ELASTOMERY

Česká společnost ROmiLL Microwave vyvíjí a vyrábí zařízení
k aplikacím mikrovlnného ohřevu ve zpracovatelském průmyslu.
Unikátní ohřevné technologie, koncipované na míru produktu a
procesu, vytváří multiprofesní vývojový tým.

KERAMIKA
DŘEVO
CHEMIKÁLIE, FARMACEUTIKA
KOMPOZITY
PLASTY
VLÁKNA, PAPÍR, TEXTIL, KŮŽE
SKLO
OBILOVINY, BYLINY, PEČIVO
MASO, OVOCE, HOTOVÁ JÍDLA

PŘEDEHŘEV, VULKANIZACE
SUŠENÍ, PŘEDSUŠENÍ, SPÉKÁNÍ
NAPAŘOVÁNÍ, SUŠENÍ, MODIFIKACE
SUŠENÍ, AKCELEROVÁNÍ, PĚNĚNÍ
PULTRUZE, VYTVRZOVÁNÍ, POLYMERIZACE
SVAŘOVÁNÍ, LEPENÍ, RECYKLOVÁNÍ
SUŠENÍ, PŘEDEHŘEV, LEPENÍ
TEMPEROVÁNÍ, TAVENÍ, SUŠENÍ
PASTERIZACE, INAKTIVACE, PRAŽENÍ
ROZMRAZOVÁNÍ, PŘEDVAŘENÍ

Hledáme kolegu na pozici:

STROJNÍ KONSTRUKTÉR
Náplň:
 Návrh, konstrukce a vývoj průmyslových zařízení a výrobních linek;
 Vytváření modelů, sestav, nebo jednotlivých komponent, zajištění technické dokumentace, včetně provádění
výpočtů, vytváření kusovníků, technologických postupů, katalogů; to vše jako podklady pro výrobu, certifikace a
kalkulace;
 Zodpovědnost začíná vyhledáváním příležitostí k inovacím, přes vlastní konstruování až po uvádění do provozu
včetně vyplývajících změn;
 Optimalizace technologie konstrukce za účelem minimalizace výrobních nákladů;
 Komunikace a koordinace napříč firmou (elektro, vývoj, IT, marketing, obchod, ekonom oddělení) a spolupráce s
externími pracovišti (výrobní firmy, služby, univerzity, ústavy apod.);
 Zjišťování a analýza potřeb zákazníka a navrhování vhodného řešení;
 Podpora obchodního oddělení v nabídkové fázi (kalkulace cenové nabídky);
 Sledování a aplikace vývojových trendů.

Požadavky:
 VŠ, nebo SŠ strojní s maturitou s praxí min. 5let.
 Autodesk Inventor - uživatelsky,
 Předvedení dosavadní práce z realizovaných projektů, reference;
 Samostatné používání výpočtů k navrhování výrobků, strojních soustav, mechanismů a součástí, které jsou často
i velmi netradiční; jejich optimální dimenzování, určování životnosti, prověřování spolehlivosti; výpočty
stacionárních i nestacionárních vnitřních i vnějších úloh mechaniky, pevnosti a pružnosti;
 Vhled do elektrotechniky, elektroniky, PC řízení, hydrauliky, pneumatiky a termodynamiky na úrovni potřebné
pro řízení projektů vývoje agregovaných technologických celků;
 Kreativita, dobrá představivost, komplexní uvažování a smysl pro detail;
 Proaktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost;
 Férové jednání, zdravá sebejistota a dostatečná sebereflexe.
Nabízíme:
 Flexibilní pracovní doba, lekce cizího jazyka, 5 týdnů dovolené, stravné, motivační ohodnocení.
 Seberealizace, osobní a profesní růst, práce na unikátních projektech.
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