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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: 

Kierownik Projektu 
Nr ref. 8739 

(oferta ważna do 02.12.2016) 
 

Opis pracodawcy: 

Światowy lider w dziedzinie instalacji przemysłowych na rynkach farmaceutycznym, biotechnologicznym, 

kosmetycznym, spożywczym, chemicznym, energetycznym, petrochemicznym i automotive. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 znajomość rynku branży spożywczej 

 minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu projektami z zakresu instalacji przemysłowych dla 

klientów z branży spożywczej 

 doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi 

 bardzo dobra praktyczna znajomość MS Office i obsługi oprogramowania technicznego CAD 

 minimum dobra znajomość j. angielskiego 

 bardzo dobra organizacja czasu pracy własnej i umiejętność koordynowania kilku projektów 

jednocześnie 

 prawo jazdy kat. B 

 gotowość do wyjazdów służbowych 
 

Zakres obowiązków: 

 zarządzanie projektami instalacji przemysłowych i zespołami projektowymi dla klientów z branży 

spożywczej 

 przygotowywanie planu projektu wraz z założeniami, budżetem i harmonogramami 

 zapewnienie efektywnego wdrożenia projektu poprzez koordynację działań, zarządzanie ryzykiem 

projektu i reagowanie na sytuacje awaryjne 

 wybór i weryfikacja produktywności podwykonawców 

 stała współpraca z klientami branży spożywczej w zakresie realizacji projektów (kalkulacja, analiza 

technologiczna, dobór procesów i rozwiązań) 

 doradztwo techniczne w zakresie instalacji i procesów produkcyjnych 

 uruchamianie nowych projektów we współpracy z innymi działami firmy 

 kontrolowanie kosztów i inwestycji związanych z projektem 

 prowadzenie dokumentacji projektowej 
 

Firma oferuje: 

 stabilną pracę przy ciekawych projektach 

 atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od indywidualnych wyników 

 atrakcyjny pakiet socjalny 

 samochód służbowy 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa 
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