
 

Experience is one thing you can't get for nothing. 

/Oscar Wilde/  

CADM Automotive świadczy usługi projektowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Specjalizujemy się m.in. w rozwoju 

samochodowych systemów uszczelnień, zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych, układów 

wydechowych czy systemów oświetleniowych. Naszym bezpośrednim klientem jest nie tylko VW AG, ale również 

system dostawców zlokalizowanych w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Polska. 

Ze względu na ciągły i prężny rozwój firmy, z ciekawymi perspektywami i z dnia na dzień coraz mocniejszą pozycją na 

rynku motoryzacyjnym firma CADM Automotive poszukuje:  

CAD Konstruktor- STAŻ 

Miejsce wykonywania pracy: Kraków 

 

Zakres obowiązków: 

 Konstruowanie elementów  z tworzyw sztucznych dla przemysłu samochodowego 

 Wsparcie rozwoju pojazdów od fazy prototypowej do produkcyjnej 

 Walidacja części konstrukcyjnych w oparciu o wymagania klienta 

Wymagania: 

 Student optymalnie IV-V roku Wydziału Mechanicznego bądź pokrewnego 

 Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego- warunek konieczny 

 Znajomość programu Catia V5 poparta wiedzą praktyczną przy wykonywaniu projektów własnych 

 Wiedza z zakresu budowy pojazdów 

 Znajomość MS Office 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Samodzielność 

Oferujemy:  

 Płatny staż 

 Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie realizującej projekty czołowych dostawców motoryzacji oraz OEM-

ów – z wielu nie tylko europejskich krajów 

 Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia 

 Możliwość wyjazdów do klientów zagranicznych  

 

Dla najlepszych stażystów z biegłą znajomością języka niemieckiego oferujemy interesujące warunki 

zatrudnienia poparte gruntownym przygotowaniem do zawodu z możliwością realizacji pasji życiowych.   

CV prosimy przesłać na adres: rekrutacja@cadm-a.com w tytule wiadomości wpisując: STAŻ_Design_Engineer- 

Imię Nazwisko 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV prosimy umieścić klauzulę: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji przez firmę CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie 

Danych Osobowych DZ. Ust. Nr 133 poz. 883) 
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