JAUNESNYSIS (-oji) CAD MODELIUOTOJAS (-A)
Ordoline (www.ordoline.lt) – jauna, didelei įmonių grupei priklausanti ir jau sėkmingai į rinką įsiliejusi
gamybos kompanija. Ordoline gamina išmaniuosius ortodontinius aparatus (kapos). Šios itin
veiksmingos sistemos sukurtos vadovaujantis moksliniais tyrimais ir nuolatine plėtra
bendradarbiaujant su pasauliniais universitetais. Įmonė savo gaminamus produktus parduoda tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje. Kompanijai greitai augant, į komandą kviečiamas (-a) prisijungti jaunesnįjį (ą) CAD modeliuotoją Vilniuje.

TAVO KARJEROS KELIAS KOMPANIJOJE








Pirmosios 2 savaitės – susipažinimas su kompanijos struktūra ir profesionaliais kolegomis,
kurie pasidalins apie pozicijos galimybes, užduotis, keliamus tikslus
Per kitus 3 mėnesius – dalyvausi mokymuose, kuriuos tau ves Neapolio universiteto
profesoriai, gautas žinias tiesiogiai pritaikysi praktikoje kuriant virtualius gydymo planus bei
3D vizualizacijas klientams
Po 3 mėnesių – ir toliau gilinsi savo profesines žinias vidiniuose mokymuose, gebėsi dirbti su
individualiu, pagal žmogaus anatomiją pritaikyto produkto kūrimu
Po 4 mėnesių – gebėsi išsamiai nagrinėti gautus atvejus, o nepasimesti padės esami situacijų
aprašymai bei visada pagelbėti pasiruošę kolegos
Po 6 mėnesių –gebėsi savarankiškai atlikti paskirtas užduotis ir prisidėti prie svajonių šypsenos
kūrimo
Po 1 metų – tapsi profesionaliu CAD modeliuotoju (-ja)

TAU REIKĖS ŠIŲ KOMPETENCIJŲ





Baigtos inžinerinės srities studijos (biotechnologijos, IT, elektronika ir pan.)
Bent metų patirtis dirbant technologinėje srityje (gamyba / laboratorija / projektavimas)
Gebi projektuoti bent viena 3D vizualizacijoms skirta programa (Autodesk 3D Studio Max;
SketchUp 3D Adobe Illustrator, SolidWorks, ar kt.).
Moki anglų kalbą

KOMPANIJA SIŪLO




Dirbti su vienu kokybiškiausių ir žinomiausių produktą rinkoje
Karjera – kompanija smarkiai auga, todėl atsiranda naujos pozicijos ir vidinės karjeros
galimybės
Atlygį nuo 800 EUR iki 1200 EUR neto + bonusai pasiekus KPI, sudarantys iki 600 EUR neto

KANDIDATUOK
Siųsk savo CV su nuoroda „Jaunesnysis (-oji) CAD modeliuotojas (-a)“ el. paštu rugile@peoplelink.lt.
Jei kilo kokių nors klausimų dėl šios galimybės, skambinkite tel. +370 638 05181.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime kandidatus, patekusius į kitus atrankos etapus.

