KONCERN Design Studio rozšiřuje svůj tým
Studio Koncern se zabývá navrhováním designu a vývojem výrobků především pro zahraniční firmy.
Jsme na trhu již 18 let a za design dostalo studio již mnoho mezinárodních cen. Pravidelně také vystavujeme v zahraničí.
Hledáme spolupracovníka pro předvývoj a vývoj plastových produktů. Jsme menší vývojová firma, která připravuje koncepční
návrhy a zajišťuje předvývoj výrobků. Tyto činnosti koordinujeme s vývojovým oddělením našich klientů.
Práce je na plný pracovní úvazek. Na projektech spolupracujeme od počátečního návrhu až do fáze reálného výrobku. Na této
pozici se jedná především o vývoj dětských bezpečnostních autosedaček (90% pracovní náplně), dále nábytku, autodoplňků,
lisovaného skla a dalších zajímavých výrobků.

Konstruktér / Vývojář CREO – požadavky:
-

znalost programu Creo, další CAD a grafické systémy výhodou
zkušenosti s jednotlivými fázemi vývoje výrobku: Koncept - design - konstrukce
požadované vzdělání: VŠ strojního zaměření, nebo SŠ s dobrou praxí nejméně 6 let v oboru
schopnost komunikace se zákazníky v angličtině (slovem i písmem)
řidičský průkaz B

3D modelář – class A surfacing – požadavky:
-

znalost programu Alias a tvorby A class surface
zkušenosti s jednotlivými fázemi vývoje výrobku: Koncept - design - konstrukce
požadované vzdělání: VŠ strojního zaměření, nebo SŠ s dobrou praxí nejméně 2 roky v oboru
schopnost komunikace se zákazníky v angličtině (slovem i písmem)
výtvarný, estetický cit pro tvar výhodou

Náplň práce:
sestává z prací na dlouhodobých i krátkodobých projektech:
spoluúčast na vytváření konceptu nových výrobků ve spolupráci s designéry
práce na technickém řešení jednotlivých konstrukčních uzlů, spolupráce s vývojovými konstruktéry našich klientů.
spolupráce s ostatními členy studia při výrobě prototypů a vzhledových modelů
příprava dat pro technologii 3D tisku – studio má 20 vlastních 3D tiskáren

Benefity:
- studio sídlí v reprezentativní vile v klidné části Prahy Braníka. Máme charakter mladé technologické firmy s dobrým
kolektivem, společnými nejen sportovními aktivitami, dobrou kávou, mísami s ovocem a grilem na zahradě... :-)
možnost podílet se na vývoji progresivních výrobků se špičkovým designem
možnost rozvíjet komunikaci v angličtině při kontaktu se zákazníky a cestách na veletrhy v zahraničí
studio platí vzdělávací kurzy angličtiny a SW kurzy a školení
motivující plat a bonusový systém
flexibilní pracovní doba

Nástup: ihned
www.koncern.cz

V případě zájmu posílejte své životopisy na studio@koncern.cz
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