
    

    

SohbiCraft Poland Sp. z o.o.SohbiCraft Poland Sp. z o.o.SohbiCraft Poland Sp. z o.o.SohbiCraft Poland Sp. z o.o.  to tłocznia z szeroko rozwiniętym zapleczem inżynieryjno – narzędziowym. Nasza fabryka 

znajduje się w Łysomicach pod Toruniem i funkcjonuje na rynku polskim od ponad 10 lat.  

Na początku działalności SCPL dostarczało głównie stalowe elementy tłoczone będące elementami obudów ekranów 

ciekłokrystalicznych do Sharp Manufacturing Poland, przez lata jednak rozwinęło swoje liczne specjalizacje i obecnie 

oferuje szeroką gamę usług związaną z przemysłem obróbki plastycznej metali. 

 Produkujemy głównie dla przemysłu motoryzacyjnego ale także dla AGD i RTV, w naszej ofercie znajduje się również 

projektowanie i produkcja tłoczników do obróbki stali, aluminium i miedzi. Dysponujemy bogatym parkiem 

nowoczesnych maszyn charakteryzującym się wysokim stopniem automatyzacji. 

W skład naszej załogi wchodzą specjaliści, inżynierowie, mechanicy i skutecznie zarządzający  menadżerowie  z 

wieloletnim doświadczeniem w swoim zawodzie, którzy przy pomocy nowoczesnych maszyn i urządzeń i pod ścisłym 

nadzorem procedur jakościowych, dbają o to, aby każdy detal opuszczający naszą fabrykę spełniał nawet najbardziej 

rygorystyczne wymagania naszych Klientów. 

Do naszej dynamicznie rozwijającej się fabryki i prężnie działającej kadry specjalistów zapraszamy osoby odnajdujące 

pasję w następujących zawodach: 

1.1.1.1. Automatyk Sekcji Utrzymania Ruchu:Automatyk Sekcji Utrzymania Ruchu:Automatyk Sekcji Utrzymania Ruchu:Automatyk Sekcji Utrzymania Ruchu:    

----    rysowanie schematów elektrycznych – EPLAN, programowanie PLC Mitsubishi – GX Developer, 

- montaż elementów układów sterowania, prace przy naprawach maszyn i urządzeń produkcyjnych. 

- praca z dokumentacją techniczną w języku angielskim 

- mile widziane: odstawowa znajomość elementów sterowania (PLC, stycznik, przekaźnik, czujnik indukcyjny 
etc.), oraz uprawnienia SEP „E” do 1kV 

, 

2.2.2.2. SPECJALISTA IT: SPECJALISTA IT: SPECJALISTA IT: SPECJALISTA IT:     
- tworzenie oprogramowania komputerowego wspomagającego proces produkcji – praca na platformie 

Microsoft .NET (C#, WPF, ASP.NET) 
- administracja systemów informatycznych (Windows Server) 
- rozbudowa i utrzymanie infrastruktury sieciowej 

 
3.3.3.3. Pracownik sekcji Kontroli Jakości w Działe Jakości:Pracownik sekcji Kontroli Jakości w Działe Jakości:Pracownik sekcji Kontroli Jakości w Działe Jakości:Pracownik sekcji Kontroli Jakości w Działe Jakości:    

- wykonywanie pomiarów z użyciem współrzędnościowych i optycznych maszyn pomiarowych 
- wykonywanie pomiarów za pomocą ręcznych przyrządów pomiarowych jak suwmiarki, mikromierze czy 
wysokościomierze 
- przeprowadzanie testów materiałowych z użyciem maszyny wytrzymałościowej. 

    
4.4.4.4. Pracownik sekcji Zapewnienia Jakości z Dziale Jakości. Pracownik sekcji Zapewnienia Jakości z Dziale Jakości. Pracownik sekcji Zapewnienia Jakości z Dziale Jakości. Pracownik sekcji Zapewnienia Jakości z Dziale Jakości.     

- wykonywanie działań jakościowych mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych 
części wg procedur i standardów zakładowych  
- udział we wdrożeniach nowych projektów, określanie metod kontroli 
- przygotowywanie dokumentacji jakościowej wg ustalonych standardów 

 
NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!! W połowie 2020W połowie 2020W połowie 2020W połowie 2020    roku planujemy rozpocząć także realizację innowacyjnych projektów polegających na pracy roku planujemy rozpocząć także realizację innowacyjnych projektów polegających na pracy roku planujemy rozpocząć także realizację innowacyjnych projektów polegających na pracy roku planujemy rozpocząć także realizację innowacyjnych projektów polegających na pracy 
twórczej zespołów specjalistów tworzącytwórczej zespołów specjalistów tworzącytwórczej zespołów specjalistów tworzącytwórczej zespołów specjalistów tworzących prototypy funkcjonalnych urządzeń elektryczno ch prototypy funkcjonalnych urządzeń elektryczno ch prototypy funkcjonalnych urządzeń elektryczno ch prototypy funkcjonalnych urządzeń elektryczno ––––    mechanicznych. Więcej mechanicznych. Więcej mechanicznych. Więcej mechanicznych. Więcej 
informacji na temat projektów uzyskaćinformacji na temat projektów uzyskaćinformacji na temat projektów uzyskaćinformacji na temat projektów uzyskać    będziebędziebędziebędzie    można telefonicznie lub mailowomożna telefonicznie lub mailowomożna telefonicznie lub mailowomożna telefonicznie lub mailowo    w kwietniu 2020.w kwietniu 2020.w kwietniu 2020.w kwietniu 2020.    
 



 
 
Kontakt do firmyKontakt do firmyKontakt do firmyKontakt do firmy: 

Małgorzata Laszenko    693 950 463  malgorzata.laszenko@sohbi.pl 

Katarzyna Michniewska    532 226 005   katarzyna.michniewska@sohbi.pl 
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