
 

 

 

Firma Rawi Met Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowska 2, to przedsiębiorstwo 

produkcyjne specjalizujące się w wytwarzaniu specjalistycznych, wysoko przetworzonych i 

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla budownictwa, przemysłu energetycznego, 

drogownictwa oraz branży cementowej. 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Konstruktor maszyn i urządzeń 
Miejsce pracy: Rawicz 

Do Twoich zadań będzie należało: 

• Projektowanie i wdrażanie nowych produktów. 

• Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz warsztatowej. 

• Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych MES. 

• Weryfikacja projektu w czasie produkcji urządzeń. 

• Kontrola zgodności dokumentacji produkcyjnej z odpowiednimi standardami, 

przepisami oraz normami technicznymi 

• Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych 

 

Aplikuj, jeśli spełniasz wymagania: 

➢ Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechanika i budowa maszyn, budownictwo, 

automatyka), 

➢ Znajomość rysunku technicznego oraz norm obowiązujących w dziedzinie konstrukcji 

stalowych i projektowania. 

➢ Dobra znajomość programów CAD / SOLID 

➢ Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu  

➢ min. 3/5 lat doświadczenie w konstruowaniu, projektowaniu maszyn i urządzeń 

➢ Komunikatywność oraz chęć rozwoju osobistego , doskonała organizacja pracy 

własnej, 

➢ Umiejętność analitycznego myślenia. 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę, 
• Zatrudnienie w firmie o dużym potencjale rozwojowym, 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, kurs językowy), 
• Realny wpływ na rozwój produkcji, 
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.  



Zgłoszenia prosimy przesyłać na: 

biuro@rawimet.pl 
Rawi Met Sp. z o.o. 
ul. Sarnowska 2 
63-900 Rawicz 
 
 
 
Prosimy o dopisanie na zgłoszeniach klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby 

przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest RAWI MET Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz. 
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
3) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji. 

mailto:biuro@rawimet.pl


4) Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do cofnięcia zgody. 
5) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w 
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 


