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Mekaniikkasuunnittelija, kesätyö
Etsimme kesätyöntekijää vahvistamaan mekaniikkasuunnittelutiimiämme
tuotekehitysosastolla. Tule kanssamme toteuttamaan missiotamme suojella ihmisiä,
omaisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta.
Kesätyöntekijänä tehtävässä vastuullasi on erilaiset teknologiaselvitykset vesisumuun
perustuviin sammutusjärjestelmiin liittyen, pienehköt suunnittelutehtävät ja mahdollisesti
osallistuminen laboratoriotestauksiin.
Tehtävässäsi olet osa kansainvälistä tuotekehitystiimiä, joka tukee sinua työssäsi. Olet
työssäsi aktiivisesti yhteydessä valmistusyksikköömme Keravalla ja myös muihin eri
sidosryhmiin, kuten myyntiin ja markkinointiin. Kesätyön ajankohdan suhteen voimme
olla jonkin verran joustavia, mutta mielellään työ alkaisi viimeistään kesäkuun alussa ja
kestäisi elokuun loppuun.
Menestyäksesi tehtävässä sinulla on:



Kokemusta 3D ohjelmistoista, Creo tai Solid works.
Syventäviä opintoja jo jonkin verran takana, olet esim 3. tai 4. vuosikurssin
opiskelija

Arvostamme myös:





Sujuvaa kirjallista ilmaisua
Ennakkoluulotonta asennetta ja oma-aloitteellisuutta
Pitkäjänteisyyttä
Englannin kielen taitoa

Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetä hakemuksesi ja CV:si pikimmiten, mutta viimeistään
08.03.2019 mennessä sähköpostitse recruiting@marioff.fi. Kirjoita sähköpostin otsikoksi
”Mekaniikkasuunnittelija kesätyö”. Liitäthän hakemukseesi myös palkkatoiveen.

Protecting people, property and business continuity

Jäikö sinulle kysyttävää?
Ota yhteyttä:
Jarmo Helasuo
Sr. Manager, Engineering
jarmo.helasuo@marioff.fi
0400 886 365
Soittoajat:
5.2 klo 13-15
26.2. klo 13-15

Toimi nopeasti, sillä paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Marioff is a global leader and innovator of the water mist fire protection technology. We
design, develop and maintain HI-FOG® water mist fire protection solutions that enhance
safety in buildings, industrial applications and at sea, all over the world. There are over
400 motivated professionals working at Marioff. Our head office and factory are in
Finland, we have subsidiaries in France, Germany, Italy, Russia, Spain, Sweden and UK
and service customers globally together with our certified partners. Marioff is a part of
Carrier, a leading global provider of innovative HVAC, refrigeration, fire, security and
building automation technologies. For more information, visit www.marioff.com.
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