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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: 

Inżynier Projektu 
(budowa instalacji technologicznych) 

Nr ref. 8594 

(oferta ważna do 04.11.2016) 

 

Opis pracodawcy: 

Firma wykonująca instalacje dla branży spożywczej, chemii gospodarczej i farmaceutycznej. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu chemii procesowej) 

 minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy projektach z zakresu instalacji technologicznych w 

branży spożywczej, chemii gospodarczej, farmaceutycznej  

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem 

 bardzo dobra praktyczna znajomość MS Office i AutoCAD 

 znajomość programu Inventor będzie dodatkowym atutem 

 znajomość zasad sterowania i kontroli 

 znajomość zasad instalacji elektrycznych 

 dobra znajomość języka angielskiego 

 prawo jazdy kat. B 

 gotowość do pracy wyjazdowej 

 

Zakres obowiązków: 

 zarządzanie projektami instalacji przemysłowych  

 sprawowanie nadzoru nad jakością, produktywnością i terminowością realizowanych robót 

 współpraca ze zleceniodawcami oraz podwykonawcami w zakresie realizacji projektów 

 tworzenie i analizowanie harmonogramu prac 

 tworzenie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej 

 prowadzenie rozruchów instalacji  

 monitoring kosztów budowy 

 nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP podległych zespołów 

 

Firma oferuje: 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 samochód służbowy 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 dowolne (praca w systemie home office) 
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