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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 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: 

 

 

Specjalista ds. 
Bezpieczeństwa Maszyn 

Przemysłowych 
 

nr ref. 9017 
(oferta ważna do 23.06.2017) 

 

 

Opis pracodawcy: 

Firma Pilz Polska Sp. z o.o., światowy lider w zakresie automatyki bezpieczeństwa, istniejąca od 65 lat i 

obecna w 35 krajach, w związku z dynamicznym rozwojem polskiego przedstawicielstwa, poszukuje osoby 

do Działu Technicznego. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektryka, mechatronika itp.) 

 umiejętność czytania schematów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych 

 ogólna wiedza w zakresie bezpieczeństwa maszyn i pracy 

 znajomość budowy i działania maszyn w tym układów elektrycznych, pneumatycznych i 

hydraulicznych 

 znajomość zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle (Dyrektywa Maszynowa (2006/42), Dyrektywa 

dot. Wymagań Minimalnych (2009/104)) będzie dodatkowym atutem 

 gotowość do pracy na wyjazdach służbowych na terenie kraju i za granicą 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 wysoki poziom zdolności organizacyjnych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych 

 samodzielność i inicjatywa 
 

Zakres obowiązków: 

 ocena zgodności maszyny z wymaganiami prawnymi i normatywnymi 

 przygotowanie raportów oceny ryzyka maszyn (Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka) 

 prowadzenie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa maszyn dla klientów zewnętrznych oraz 

współpracowników 

 wykonywanie analiz schematów elektrycznych maszyn oraz dokumentacji technicznej maszyn 

 praca związana jest z częstymi wyjazdami służbowymi na terenie kraju i za granicą 
 

Firma oferuje: 

 dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań 

 możliwość rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie 

międzynarodowej 

 przyjazną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole 

 wyposażenie niezbędne w pracy na tym stanowisku 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa 
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