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Zainteresowanych prosimy o aplikowanie na ofertę poprzez stronę www.bdi.com.pl. 

 

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: 

 

 

Inżynier ds. Testów 
(Dział R&D) 

Nr ref. 9284 
(oferta ważna do 21.12.2017) 

Opis pracodawcy: 

WABCO jest liderem innowacji i globalnym dostawcą technologii poprawiających bezpieczeństwo oraz 

efektywność działania pojazdów ciężarowych. Od ponad 150 lat WABCO niezmiennie pozostaje pionierem 

przełomowych produktów i systemów hamowania, stabilizacji jazdy, zawieszenia, automatycznych skrzyń 

przekładniowych oraz aerodynamiki. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechaniczne) 

 3 lata doświadczenie na podobnym stanowisku 

 znajomość zagadnień dotyczących mechaniki oraz pneumatyki 

 podstawowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa 

 znajomość zagadnień z zakresu mechaniki uszczelnień 

 dobra znajomość języka angielskiego, znajomość niemieckiego mile widziana 

 zdolności organizacyjne i odpowiedzialność 
 

Zakres obowiązków: 

 planowanie, przygotowanie, prowadzenie pomiarów i testów 

 budowanie stanowisk badawczych, analiza wyników, sporządzanie raportów z testów 

 tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej 

 uczestniczenie w międzynarodowych projektach badawczych 

 współpraca z Technikami 
 

Firma oferuje: 

 pracę w innowacyjnym i zaawansowanym technologicznie środowisku w branży motoryzacyjnej 

 możliwość pokierowania swoją kariera w strukturach WABCO, perspektywa awansu pionowego lub 

poziomego w funkcjach lokalnych i globalnych 

 elastyczne godziny pracy 

 bezpłatną prywatną opiekę medyczną (Medicover), z możliwością rozszerzenia pakietu na innych 

członków rodziny 

 dofinansowanie do karty Multisport 

 ubezpieczenie na życie 

 półroczna premia uzależniona od wyników pracy 

 dofinansowanie do wszystkich posiłków (kantyna pracownicza) 

 pracę w dogodnej lokalizacji (okolice FAT) 

 bezpłatny i zamknięty parking dla rowerów i samochodów 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Wrocław 
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