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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: 

Automatyk Utrzymania Ruchu 
nr ref. 8765 

(oferta ważna do 30.12.2016) 

 

Opis pracodawcy: 

Europejski lider w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości żywności. 
 

Wymagania: 

 mile widziane wykształcenie wyższe techniczne 

 minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu w firmie 

produkcyjnej 

 umiejętność diagnostyki oraz przeprowadzania napraw urządzeń i instalacji elektrycznych 

oraz automatyki przemysłowej 

 wiedza z zakresu przemysłowych sieci komunikacyjnych 

 znajomość sterowników przemysłowych oraz umiejętność ich diagnostyki 

 umiejętność czytania schematów elektrycznych, pneumatycznych i mechanicznych 

 gotowość do pracy w systemie zmianowy 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 
 

Zakres obowiązków: 

 zapewnienie utrzymania ciągłości pracy i sprawności instalacji oraz maszyn i urządzeń w 

zakładzie 

 diagnozowanie, ocena i usuwanie przyczyn usterek technicznych 

 udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych 

 serwisowanie i przeglądy maszyn 

 współudział w opracowywaniu planu przeglądów i napraw 

 prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych 

 współpraca z serwisami zewnętrznymi 

 współudział w realizacji inwestycji 

 aktualizacja i dbałość o stan dokumentacji technicznej 
 

Firma oferuje: 

 praca w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 dobrą atmosferę pracy 

 możliwość rozwoju zawodowego - szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności 

 umowa o pracę 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Kutno 
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