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Drogi Absolwencie, Młody Twórco! 
 

Wyzwól drzemiące w sobie pokłady kreatywności i zgłoś swoją aplikację  do 
GRUNNER KONSTRUKTORÓW! 

 
Aplikuj i już dziś stań się częścią zespołu najwyższej klasy specjalistów! 

 

W związku z dynamicznym rozwojem i otwarciem na młodych, ambitnych ludzi poszukujemy osoby na 
stanowisko: 

KONSTRUKTOR – PROJEKTANT budowy maszyn i robotów do maszyn AGRO 
(Miejsce pracy: 96-514 Rybno, Koszajec 18) 

 

KIM JESTEŚMY? 
GRUNNER SP. z o.o. to polska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją maszyn oraz dostawą 

kompleksowych rozwiązań technologicznych dla sadownictwa.  

Nasz zespół to grupa inżynierów z pasją i  wieloletnim doświadczeniem. Codziennie wkładamy wiele pracy, aby 

nasza firma była nowoczesna i przyjazna naszym pracownikom. 

 

KOGO SZUKAMY? 
▪ Absolwenci kierunków: Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn / Automatyka i 

Robotyka / Mechatronika lub pokrewny 
▪ Posiadający umiejętność nieszablonowego myślenia, z głową pełną pomysłów i dużym poczuciem 

designu 
▪ Lubi pracę w szybko zmieniającym się środowisku pracy 
▪ Marzy o pracy z ekspertami 
▪ Otwarty na wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań 
▪ Ceni otrzymywanie oraz dawanie feedbacku, szczerą i otwartą komunikację 

 

CO OFERUJEMY? 
▪ Stabilne zatrudnienie i perspektywę długofalowej współpracy 
▪ Możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia i wdrażania własnych pomysłów 
▪ Udział w ciekawych i różnorodnych projektach 
▪ Pracę w kreatywnym, twórczym i przyjaznym zespole 
▪ Wdrożenie do pracy przez doświadczonego pracownika 
▪ Dostęp do najnowszych technologii 
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

ZAKRES NASZEJ WSPÓŁPRACY 
▪ Wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla prac 

konstrukcyjnych i technologicznych projektowanych maszyn i urządzeń prototypowych oraz 
powtarzalnych 

▪ Analiza i usuwanie awarii maszyn od strony sterowania, kontroli i automatyki 
▪ Uruchamianie i doskonalenie oraz modernizacja systemów sterowania 
▪ Rozwiązywanie problemów produkcyjno-montażowych budowy prototypu – bliska współpraca z 

działami obróbki skrawaniem i montażu 
▪ Opracowywanie dokumentacji technicznej nowych produktów 
▪ Wsparcie produkcji oraz testów urządzeń 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
CV prosimy kierować na adres: biuro@grunner.pl   
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