Z wykształcenia metalurg , przez 6 lat pracowałem jako technolog, szukając co „piszczy” w stali
transformatorowej. Obecnie jako konstruktor od ponad roku realizuje swoją pasję związaną z
projektowaniem i tworzeniem. W dalszym ciągu rozwijam swoje umiejętności oraz podnoszę
kwalifikacje zawodowe poprzez specjalistyczne kursy AutoCAD i SOLIDWORKS.

DOŚWIADCZENIE
02/2018 - obecnie

Konstruktor - Asystent głównego projektanta
CITY SPÓŁKA Z O.O. - SPÓŁKA K. - Kraków
- Ścisła współpraca z Głównym Projektantem w zakresie realizacji projektów
- Wykonywanie projektów technicznych produktów komunikacji wizualnej, form przemysłowych oraz stoisk
targowych na bazie gotowych projektów i koncepcji.
- Rozwiązywanie zagadnień techniczno-projektowych poprzez dobór odpowiedniej technologii
- Wdrożenia do produkcji elementów produktów oraz elementów konstrukcyjnych
- Nadzór projektowy i techniczny nad procesem produkcyjnym
- Koordynacja działań wykonawczo-montażowych

Karol
Kaczmarczyk
E-mail:
karol.kaczmarczyk@op.pl
Telefon:
+48669902022
LinkedIn:

02/2014 - 11/2017

Inżynier Procesu Technologicznego (Samodzielny Technolog) w Dziale
Rozwoju Produktu
Stalprodukt S.A. Wydział Blach Transformatorowych - Bochnia
- nadzór i optymalizacja technologii produkcji blach transformatorowych
- analiza wad i własności wyrobu na poszczególnych odcinkach technologicznych
- preparatyka próbek metalograficznych
- badania mikroskopowe zgładów metalograficznych – obserwacja, pomiar wielkości ziarna,
dokumentacja fotograficzna
- członek zespołu wdrażającego do produkcji nowy gatunek blachy elektrotechnicznej Hi-B
- monitorowanie i raportowanie wielkości emisji CO2 do atmosfery, zarządzanie rachunkiem instalacji
wytwarzającej emisję
- prowadzenie dokumentacji zgodnej z ISO 9001 i ISO 18001

http://pl.linkedin.com/in/karol-kaczmarczyk

Portfolio:
http://instagram.com/kaczmarczykprojekt

09/2011 - 01/2014

Inżynier Procesu Technologicznego (Technolog) w Komórce Specjalistów ds.
Technologii
Stalprodukt S.A. Wydział Blach Transformatorowych - Bochnia

UMIEJĘTNOŚCI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AutoCAD – Kurs zaawansowany
SolidWorks – Kurs zaawansowany
Znajomość rysunku technicznego
Umiejętność czytania dokumentacji
technicznej
Microsoft Office
Język Angielski
Prawo jazdy kat. A i B
Praca w zespole
Praca pod presją czasu

ZAINTERESOWANIA
▪ motocykle (przejażdżki i plany
budowy własnego)
▪ muzyka
▪ sport (siłownia, koszykówka)
▪ nowoczesne technologie,
▪ design i wzornictwo

- nadzór i optymalizacja technologii produkcji blach transformatorowych
- analiza wad i własności wyrobu na poszczególnych odcinkach technologicznych

03/2010 - 08/2011

Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
- prowadzenie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych
- bieżąca ocena umiejętności uczniów
- prowadzenie dokumentacji szkolnej

WYKSZTAŁCENIE
10/2003 - 07/2008

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Metalurgia
Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
Magister inżynier Metalurgii
09/1998 - 06/2003

Technikum Budowlane w Bochni
Dokumentacja Budowlana
Technik Budownictwa

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

