
  
 
 

 

Przyjazne środowisku materiały budowlane 
 z surowców odnawialnych 

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowla-
nych z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane 
konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izola-
cyjnymi. STEICO jest wiodącym europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Pro-
dukty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę kli-
matu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsię-
biorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach 
na terenie Europy. 

 
Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnowie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

 

KONSTRUKTOR 
MIEJSCE PRACY: CZARNKÓW 

 

 
OFERUJEMY: 
 

 Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku, 

 Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników oraz ich rodzin, 
 Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Wielenia oraz Lubasza lub 

dopłatę do dojazdów z pozostałych miejscowości, 
 Szczegółowe wdrożenie w pracę przez doświadczonych 

pracowników. 
 Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń. 

 

WYMAGANIA: 
 

 Wykształcenia średniego technicznego, preferowane wyższe 
techniczne, kierunek: budownictwo lub pokrewne, 

 Komunikatywnej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego, 
 Praktycznej znajomości programów CAD, mile widziane:  AutoCad / 

CadWork,   
 Znajomości zasad projektowania, mile widziane doświadczenie  

w projektowaniu konstrukcji drewnianych. 
 

ZADANIA: 

 Opracowywanie projektów konstrukcyjnych, warsztatowych i 
montażowych, 

 Opracowywanie detali konstrukcyjnych, 
 Opiniowanie wstępnych założeń konstrukcyjnych 
 Stała współpraca z Produkcją w celu koordynacji działań na linii 

Projektowanie-Produkcja, 
 Współpraca z działem konstrukcyjnym w zakresie opracowania 

rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, 
 Praca w środowisku 3D na programach typu CAD. 
 

 

 

 
 
MOŻLIWY TERMIN PODJĘCIA PRACY: 
Od zaraz. 

 
FORMA APLIKACJI: 
Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie kompletnej aplikacji drogą mai-
lową (CV oraz list motywacyjny), wraz  
z klauzulą o ochronie danych. 
  

KONTAKT: 
 
Kinga Matkowska 
tel.: 787 096 950 
email: rekrutacjacza@steico.pl  
 
 
Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com 
 
STEICO Sp. z o.o. 
Ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Polska 

 

Szukamy Ciebie! 
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