DES ART Sp. z o.o., to jedna z najbardziej zaawansowanych w Polsce firm w symulacjach inżynierskich (CAE) i
oferująca swoje usługi badawczo-rozwojowe w różnych branżach przemysłu. Działamy od niemal 20 lat.
Zatrudniamy ponad specjalistów i ekspertów z dziedziny CAD/CAE. Wykonujemy analizy wytrzymałościowe,
kinematyczno-dynamiczne analizy mechanizmów (MBS/MBD), analizy przepływowe (CFD) oraz analizy
elektromagnetyczne (EM). Obecnie poszukujemy inżyniera do pracy w międzynarodowym zespole, nad
projektem w dziedzinie symulacji EM i telekomunikacji, na stanowisku: "Młodszy Inżynier/Praktykant
CAE-EM".

Wymagania:












Wykształcenie (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i/lub Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej): student studiów II stopnia z dyplomem inżyniera elektroniki i
telekomunikacji (preferowana specjalność: inżynieria mikrofalowa i antenowa ) lub fizyki technicznej
stosowanej
znajomość fizyki powstawania i propagacji fal elektromagnetycznych oraz ich interakcji z otoczeniem
znajomość podstawowych zagadnień techniki antenowej (linie transmisyjne, dopasowanie
impedancyjne, związek wymiaru z częstotliwością, etc.)
znajomość klasycznych przykładów anten drutowych i mikropaskowych oraz ich charakterystyk
znajomość j. angielskiego pozwalająca korzystać z literatury fachowej
mile widziane będzie jakiekolwiek doświadczenie w obsłudze programu do symulacji zjawisk EM
(FEKO, HFSS, CST, QuickWave, etc.)
pozytywne nastawienie do nowych wyzwań
sumienność i dociekliwość
optymizm i konsekwencja w działaniu
zapraszamy do aplikowania kandydatki i kandydatów z wszelkim doświadczeniem w EM

Obowiązki:






udział w projektach z obszaru symulacji elektromagnetycznych
rozumienie wyzwań stojących przed Klientem i poszukiwanie najlepszych rozwiązań
budowa modeli symulacyjnych, wykonywanie obliczeń oraz analiza wyników i raportowanie
doradztwo i wspieranie Klientów w zakresie kompleksowych zagadnień symulacyjnych
ustawiczny rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji

Oferujemy:







po okresie praktyki, możliwość podjęcia pracy w uzgodnionym wymiarze czasu (z uwagi na obowiązki
na uczelni, dla studentów możliwa praca w niepełnym wymiarze czasu pracy)
pracę w zaawansowanym zespole inżynierów, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz pakiet socjalny (pakiet medyczny, karta
multisport itp.)
pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem wysokiej klasy narzędzi/software-u
możliwość rozwoju zawodowego
szkolenia w kraju i za granicą

Aplikacje (cv ze zdjęciem oraz list motywacyjny) proszę przesyłać do 05.04.2019 na adres:
e-mail:

office@desart.com.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Młodszy Inżynier / Praktykant CAE-EM”
Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
CV powinno zawierać następujące klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

