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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 24 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: 

Specjalista Technolog 

Nr ref. 8717 

(oferta ważna do 30.11.2016) 

 

Opis pracodawcy: 

Międzynarodowa firma produkcyjna z branży papierniczej. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne, preferowany profil chemiczny 

 biegła znajomość Pakietu MS Office 

 teoretyczna i praktyczna znajomość narzędzi i metodologii Six Sigma, 5S, Lean Manufacturing 

będzie dodatkowym atutem 

 doświadczenie na podobnym stanowisku lub innym samodzielnym związanym z procesem produkcji 

papieru 

 znajomość wymagań prawnych, dotyczących chemizacji produkcji (np. REACH) będzie dodatkowym 

atutem 

 znajomość procesów technologicznych produkcji papieru 

 wiedza nt. pomiarów laboratoryjnych 

 znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 
 

Zakres obowiązków: 

 nadzór i kontrola procesu produkcji papieru w powierzonym ciągu produkcyjnym (przygotowanie 

masy, maszyna papiernicza, obróbka wyrobów gotowych) 

 optymalizacja kosztów aplikacji chemicznych do produkcji 

 prowadzenie prób technologicznych i produkcyjnych ze środkami chemicznymi 

 wdrażanie nowych asortymentów papieru 

 opracowywanie i realizacja planów postojów technologicznych 

 opiniowanie reklamacji 

 współpraca z dostawcami urządzeń i produktów wspomagających proces - rozwiązania techniczne 

oraz technologiczne 

 ciągłe poszukiwanie możliwości optymalizacji procesu - rozwiązania techniczne oraz technologiczne 

 ścisła współpraca z obsługą maszyny papierniczej oraz innymi wydziałami zakładu - Służby 

Utrzymania Ruchu, Dział Jakości, Dział Planowania itp. 
 

Firma oferuje: 

 możliwości rozwoju zawodowego w ramach międzynarodowego koncernu 

 stabilne warunki zatrudnienia 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Ostrołęka 
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