
 

 

Dürr Poland Sp. z o.o. wiodący producent nowoczesnych systemów transportu technologicznego mających 
zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, poszukuje osoby na stanowisko: 

Layout Designer 
Miejsce pracy: Radom 

Opis stanowiska: 

• Przygotowanie layoutów dla fabryk lakierni samochodowych, montażu końcowego oraz innych fabryk z obszaru 
automotive 
• Przygotowanie Conveyor Layout (rozplanowania urządzeń transportu technologicznego), PLC Layout (rozplanowania 
urządzeń elektrycznych takich jak szafy sterownicze, pulpity sterownicze, przyciski E-Stop, itd, oraz Safety Layout (Layoutu 
bezpieczeństwa) dla danego projektu 
• Przygotowanie planu obciążeń dla działu konstrukcji stalowych 
• Przygotowanie wstępnej listy urządzeń (FGL) w MS Excel według przygotowanego layoutu 
• Współpraca z innymi działami zaangażowanymi w projekt, głównie Projekt Leaderem oraz konstruktorami 
• Praca z modelami 3D tworzonymi w oprogramowaniu Microstation 
• Sprawdzanie kolizji w programie NavisWorks z użyciem modeli 3D tworzonymi przez dział konstrukcyjny 
• Odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 
• Możliwość wyjazdów delegacyjnych w celu wykonywania potrzebnych pomiarów dla Layoutu 
• Stosowanie wszelkich dostępnych narzędzi i dokumentów 
• Komunikacja skupiona na rozwiązywaniu problemów, a nie powoływanie się na przyczyny opóźnień, błędy wewnętrzne 
• Wdrażanie się do samodzielnego tworzenia Layoutów 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechatronika lub mechanika) 
• Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale projektowym, produkcyjnym lub na podobnym stanowisku 
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie 
• Znajomość systemów CAD takich jak: Microstation (preferowany) AutoCAD (mile widziane AutoCad 3D), SolidWorks, mile 
widziana jako dodatkowa umiejętność - Catia 
• Praktyczna znajomość MS Office w tym zaawansowana znajomość MS Excel 
• Zdolności interpersonalne, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, zdolności planistyczne 
• Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych 
• Prawo jazdy kat. B 

  

Oferujemy: 

• Pracę w międzynarodowej firmie o uznanej światowej renomie, której produkty wykorzystywane są w 
najnowocześniejszych fabrykach samochodowych na świecie 

• Stanowisko w dobrze prosperującym i rozwijającym się zakładzie produkcyjnym 

• Współpracę z profesjonalnym i doświadczonym zespołem 

• Możliwość rozwoju w strukturach firmy 

• Pakiet benefitów: system premiowy, pakiet sportowy, prywatna opieka medyczna, dodatki za wyjazdy w delegacje, 
nagrody jubileuszowe, dodatek relokacyjny, imprezy integracyjne i inne 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy elzbieta.molenda@durr.com  

Do przesyłanej oferty prosimy o dołączenie następującego oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)". 
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