
 „Kto podąża śladami innych, 

         nigdy nie może ich wyprzedzić”. 
                                                                      Bernhard Kessel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:  
 

KREŚLARZ CAD / ASYSTENT KONSTRUKTOR 
Miejsce pracy: Biskupice Podgórne 

  

Zadania: 

• Praca na gotowych modelach 3D i modyfikacje złożeń (SolidWorks) 

• Tworzenie rysunków na bazie modeli 3D (SolidWorks Composer) 

• Współpraca z innymi działami/centralą firmy przy realizacji projektów 

  
Wymagania: 

• Doświadczenie w zakresie modelowania CAD /Solid 

• Umiejętność tworzenia i odczytywania dokumentacji technicznej 

 

Mile widziane 

• Wykształcenie wyższe techniczne lub student III, IV lub V rok 

• Wiedza techniczna z zakresu budowy i mechaniki maszyn oraz odpowiednich 
norm i dyrektyw 

• Komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany niemiecki / 
ostatecznie angielski 

• Podstawowa znajomość SAP 

  
Oferujemy: 

• Całkowite szkolenie z zakresu wymaganych zadań 

• Możliwość pracy w biurze oraz pracy zdalnej 

• Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju poprzez udział w projektach 
badawczych 

• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji 

• Pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze 

  
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z dopiskiem:  
KREŚLARZ / ASYSTENT KONSTRUKTOR na adres e-mail marcin.smoluch@kessel.pl 
lub na adres:    

 

Kessel Sp. z o.o.,  
                       ul. Innowacyjna 2 
                       55-040 Kobierzyce, Biskupice Podgórne  
  
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: 
 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Kessel Sp. 

z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Innowacyjna 2, 55-040 Kobierzyce, zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji prowadzonego procesu rekrutacji oraz na przechowywanie i wykorzystanie ich dla 

potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wglądu do podanych danych, ich zmiany oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, a podanie danych nastąpiło 

dobrowolnie.” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma KESSEL 

 
Jesteśmy obecni już na ponad 50-ciu 
rynkach zagranicznych. Zajmujemy się 
produkcją wysoko zaawansowanych 
technicznie urządzeń służących do odpro-
wadzania ścieków z budynków: zaworów 
przeciwzalewowych, wpustów i odpływów, 
separatorów oraz przepompowni. Nasza 
firma została założona w  1963 roku 
w miejscowości Lenting w Niemczech. 
 
 
Jako grupa KESSEL dążymy do 
osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera 
w obszarze technologii odwadniania 
poprzez tworzenie innowacyjnych pro-
duktów najwyższej jakości. Wymagania 
i potrzeby naszych klientów w zakresie 
bezpieczeństwa, innowacji i usług są 
najwyższym priorytetem we wszystkich 
naszych działaniach.  Za nasz podsta-
wowy obowiązek uważamy ochronę środ-
ków niezbędnych do życia naszych 
klientów: ich domu, majątku, zdrowia 
i środowiska. 
  
Oprócz bogatej oferty produktowej 
zapewniamy fachowe doradztwo, 
cykliczne szkolenia, pomoc w doborze 
urządzeń oraz serwis na terenie całego 
kraju. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kessel Sp. z o.o.  
ul. Innowacyjna 2,  
Biskupice Podgórne  
55-040 Kobierzyce  
info@kessel.pl 
 
www.kessel.pl 
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