Bank Danych o Inżynierach
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42
T 022 572 78 00 W www.bdi.com.pl

OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Inżynier Produktu
Nr ref. 8708
(oferta ważna do 30.11.2016)

Opis pracodawcy:
Międzynarodowa firma produkcyjna.
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe techniczne
 Doświadczenie w pracy przy projektowaniu i/lub montażu maszyn
 Wiedza z zakresu mechaniki i/lub elektryki i/lub hydrauliki siłowej
 Dobra znajomość języka angielskiego
 Doświadczenie w pracy z programami CAD (preferowana Catia)
 Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
Zakres obowiązków:
 Koordynowanie zmian w dokumentacji technicznej pomiędzy zakładem i Działem R&D
 Przegląd i kontrola zgodności dokumentacji technicznej produktu - maszyn przeładunkowych
Kalmar
 Udział w projektowaniu maszyn
 Nadzorowanie procedur testowania nowych maszyn
 Wsparcie techniczne działu produkcji, jakości i zakupów w obszarze wymagań konstrukcyjnych,
specyfikacji i dokumentacji
 Wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów, nowych opcji w zakładzie
 Wdrażanie Engineering Order (EO) oraz Engineering Change Request (ECR) oraz udział w
zarządzaniu tymi procesami
Firma





oferuje:
pakiet socjalny (opieka medyczna, karta multisport, ubezpieczenie, dofinansowanie do wczasów)
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
nowoczesne narzędzia pracy
możliwość rozwoju

Miejsce podjęcia pracy:
 Stargard

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.

