
Twój zakres obowiązków:
Udział w pracach projektowych z szerokiego zakresu tematycznego: 
od obudów urządzeń, przez projekty medyczne, laboratoryjne 
i badawczo-rozwojowe, aż po biżuterię, meble, opakowania czy statuetki
Wyszukiwanie podwykonawców dla projektów w różnorodnych technologiach 
wytwórczych
Kontakt z podwykonawcami i dostawcami, obsługa zamówień zewnętrznych
Prototypowanie rozwiązań projektowych
Współtworzenie koncepcji produktów, z uwzględnieniem tak estetyki, 
jak i funkcjonalności czy zagadnień konstrukcyjnych
Współpraca z Działem R&D oraz Produkcyjnym

Wymagania:
Praktyczna umiejętność prototypowania rozwiązań w oparciu o pracę 
manualną, druk 3D i inne technologie wytwórcze
Znajomość programu Fusion 360 (lub innego oprogramowania CAD i gotowość 
przejścia na pracę w Fusion 360)
Znajomość programu Blender (lub innego oprogramowania do pracy z meshem 
i gotowość przejścia na pracę w Blenderze)
Wszechstronność zainteresowań projektowych
Umiejętność komunikacji poprzez szkice
Kreatywność w rozwiązywaniu złożonych problemów
Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy
Dbałość o detale

Mile widziane:
Znajomość technologii druku 3D, zwłaszcza wykraczająca poza FDM
Doświadczenie w projektowaniu parametrycznym
Doświadczenie zawodowe
Umiejętność tworzenia dokumentacji wykonawczej, w tym rysunków technicznych
Umiejętność tworzenia atrakcyjnych wizualnie renderów
Umiejętność tworzenia Case Study zrealizowanych projektów
Doświadczenie w pracy z różnorodnymi technologiami wytwórczymi
Znajomość oprogramowania z pakietu Adobe (Illustrator, Photoshop, 
PremierePro, AfterE�ects, InDesign)
Doświadczenie w projektowaniu UX/UI, znajomość programu Figma

Oferujemy:
Możliwość intensywnego poszerzenia własnego portfolio, zwłaszcza o projekty 
wdrożeniowe
Możliwość praktycznej nauki prowadzenia projektów wzorniczych
Pracę stacjonarną
Pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole
Komputer służbowy
Kartę Multisport

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@sygnis.pl
CV nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będzie rozpatrywane.

POSZUKIWANA/Y
PROJEKTANT (MID LUB JUNIOR)
Nie jesteśmy klasyczną firmą z jasno określonymi stanowiskami. Stawiamy 
na wszechstronność. Poszukujemy osób, które odnajdą się w poniższych sylwetkach:

Projektant z zacięciem konstrukcyjnym – sktóry zajmie się tak opracowaniem 
estetyki obudowy, jak i funkcjonalnymi zawiasami.
Projektant z zacięciem wizualnym – który wymyśli estetykę produktu i zajmie 
się atrakcyjnym przedstawieniem jego wizji, z wizualizacjami, planszami i opisami.
Projektant wszechstronny – który przyjemność będzie czerpał zarówno z pracy 
przy projektach produktów, jak i materiałów 2D czy rozwiązań z zakresu UX.

lub będą w stanie zaproponować nam swoją własną wizję pracy w zespole 
projektowym, zajmującym się wszystkim, co tylko da się zaprojektować.

 
 

Dowiedz się więcej o tym co robimy: sygnis.pl


