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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 
 

Nr ref. 9306 
(oferta ważna do 10.01.2018) 

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. 

Rekrutacja do zakładu przy ul. Kwiatkowskiego 2 (okolice Bielan Wrocławskich / Oporowa). 
 

Wymagania: 

 3-7 lat doświadczenia na stanowisku inżyniera procesu 

 tytuł inżyniera z elektroniki/mechaniki lub pokrewny 

 wiedza poparta doświadczeniem z zakresu przeprowadzania LABView 

 wiedza z zakresu mechaniki, pneumatyki i/lub elektrotechniki 

 wiedza z zakresy automatyki, elektryki i sensoryki 

 umiejętność rozwiązywania problemów oraz zarządzania konfliktem 

 umiejętności komunikacyjne oraz pracy w zespole 
 

Zakres obowiązków: 

 planowanie procesów produkcyjnych, maszyn oraz narzędzi dla różnych wariantów produktu 

 przygotowanie i przegląd instrukcji stanowiskowych oraz checklist 

 eliminacja przyczyn awarii dla nowych stanowisk testowych 

 dbałość o utrzymanie procesów produkcyjnych w odniesieniu do standardów 

 wsparcie liderów produkcyjnych i operatorów w osiąganiu dziennych celów 

 wspieranie/prowadzenie szkoleń dla operatorów w odniesieniu do standardów we współpracy z Liderem Produkcji 

 stałe ulepszanie istniejących procesów produkcyjnych 

 zapewnienie zgodności wprowadzonych zmian w odniesieniu do standardów 

 nadzór techniczny nad wprowadzeniem nowych stanowisk testowych 

 wykorzystanie programów testowych w okresie walidacji 

 przeprowadzanie analizy MSA 

 zatrzymanie procesu produkcyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności z planem kontroli, zagrożeń BHP, 

środowiskowych i jakościowych 

 wdrażanie zmian do procesu testu zgodnie z procesem 

 zamawianie części zamiennych 
 

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 

 kwartalna premia uzależniona od wyników pracy 

 dofinansowanie do wszystkich posiłków (kantyna pracownicza) 

 bezpłatny i zamknięty parking dla rowerów i samochodów 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Wrocław 
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