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Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: 

„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 2014r., poz.1182 ze zm.).” 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl 
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 25 lat 

aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy 

pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy 

inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

 

 

Operator Procesu 
Technologicznego 

 

Nr ref. 9170 
(oferta ważna do 03.10.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Cargill Poland Sp. z o.o. - jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się handlem, przetwórstwem i 

dystrybucją produktów rolnych, spożywczych, przemysłowych oraz działalnością finansową. 150 tys. 

naszych pracowników w 70 krajach z pasją, zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności dba o 

zaopatrzenie w żywność mieszkańców naszej planety, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ na 

środowisko naturalne oraz dbając o rozwój społeczności, w których żyjemy i pracujemy. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie techniczne - minimum średnie 

 znajomość zagadnień z dziedziny mechaniki, chemii, fizyki 

 zmysł techniczny pozwalający na rozwiązywanie problemów technicznych 

 umiejętność wykonywania drobnych napraw i usprawnień urządzeń mechanicznych 

 umiejętność pracy w zespole 

 znajomość obsługi komputera 

 umiejętność pracy w warunkach stresu 

 predyspozycje do pracy zmianowej 

 mile widziana znajomość języka angielskiego 
 

Zakres obowiązków: 

 sprawowanie kontroli nad przebiegiem procesu technologicznego 

 rozwiązywanie problemów operacyjnych 

 przeprowadzanie analiz laboratoryjnych niezbędnych do kontroli procesu technologicznego 

 sporządzanie raportów zmianowych dotyczących przebiegu produkcji 

 przestrzeganie standardów dotyczących BHP 
 

Firma oferuje: 

 pracę pełną wyzwań w profesjonalnym zespole  

 zatrudnienie na umowę o pracę w międzynarodowej korporacji o ugruntowanej pozycji na rynku 

 bogaty pakiet benefitów (karta Multisport, karta żywieniowa, ubezpieczenie na życie i od 

nieszczęśliwych wypadków, prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny, program 

emerytalny) 

 możliwość rozwoju zawodowego 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Bielany Wrocławskie 
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