ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАШИЯ ОТБОР...
Повече от 20 години ОПТИКС е лидер в областта на високотехнологичното оптично производство в
България и на международния пазар. В портфолиото на нашия отбор можете да откриете над 45 световни
дестинации, в които нашите проекти в сферата на сигурността, интегрираните системи и
термовизионната техника се ползват с доверие. Като силно специализирано предприятие в производството
на оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение, ОПТИКС
АД извършва целия производствен процес - от проектиране и реализиране на прототипи до серийно
производство. Производството на компанията е разположено на 5 площадки с различни локации.

ОПТИКС ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
КОНСТРУКТОР
ОПТИКС ТЪРСИ
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДА КАНДИДАТИТЕ:
НАЗНАЧИ:
•
•
•

Висше техническо образование – машиностроене и уредостроене, инженерен дизайн;
Познания и опит в работата с CAD системи (Solid Works, AutoCAD);
Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
•
•
•
•

Проектира и разработва нови конструкции на детайли, възли в състава на изделия и
системи;
Прави пълни изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид
конструктивна документация;
Участва в разработването на конструкторски и текстови документи в процеса на
разработване и производство на изделието;
Изготвя технически разчети и оценка на технико-икономическата ефективност на
разработките.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:
•
•
•
•
•
•

Трудов договор и отлично възнаграждение
Допълнителни бонуси, свързани с постигнатите резултати, както и Великденски и
Коледни бонуси
Възможности за кариерно развитие и обучение в сферата на продажбите, участия в
международни изложения
Работа в съвременна офис среда
Покриване на транспортни или квартирни разходи в рамките на определен бюджет за
служители, които не живеят в град Панагюрище
Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на
разходи

• Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот
• Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги
Месторабота: гр. Панагюрище, Индустриална зона „Д-р Чочев“
ГГ
НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
•
•
•

Автобиография
Диплома за придобито образование
Цветна снимка

Вашите документи очакваме на e-mail: hr@optixco.com, тел. за връзка: 0357 60729
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

