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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: 

 

Starszy Inżynier Projektu 
(produkcja, transfer technologii) 

Nr ref. 8674 

(oferta ważna do 30.11.2016) 

 

Opis pracodawcy: 

Firma produkcyjna należąca do międzynarodowego koncernu działającego w branży FMCG. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowana automatyka, mechanika lub elektrotechnika) 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w firmie produkcyjnej 

 doświadczenie w opracowywaniu planów, komunikowaniu zmian i postępów, zarządzaniu budżetem 

projektowym 

 niezbędna płynna komunikacja w j. angielskim 

 umiejętność inspirowania i motywowania pracowników w celu osiągnięcia optymalnego efektu 

końcowego 

 umiejętność planowania i organizowania działań, ustalania priorytetów i celów 

 innowacyjność i kreatywność 

 

Zakres obowiązków: 

 kierowanie projektami technicznymi, które obejmują transfer technologii, duże projekty 

inwestycyjne, modernizacje sprzętu 

 znajomość standardów DTV, OEE, Lean 

 zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za projekt w różnych fazach zaawansowania 

 ustalanie harmonogramu i specyfikacji projektu, technologii i standardów, a także szacowanie 

kosztów wykonania i czasu niezbędnego do realizacji zadania, raportowanie 

 kontrola kosztów projektu poprzez zatwierdzenie wydatków i wykonawców 

 współpraca z krajowymi i międzynarodowymi oddziałami firmy 

 

Firma oferuje: 

 ekscytującą pracę z dużymi projektami prowadzonymi w ramach polityki firmy 

 stabilną umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem 

 możliwość współpracy z profesjonalistami na całym świecie 

 przyjazna atmosfera pracy i możliwość rozwoju 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Gorzów Wielkopolski 
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