
 

Bank Danych o Inżynierach 

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42  

T 022 572 78 00  W www.bdi.com.pl  

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: 

Planista ds. Utrzymania Ruchu 
nr ref. 8781 

(oferta ważna do 13.01.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Międzynarodowa firma produkcyjna. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: automatyka, budowa maszyn 

lub mechatronika) 

 doświadczenie zawodowe w zakresie automatyki, mechaniki, elektryki, hydrauliki i 

pneumatyki 

 posiadanie wiedzy w zakresie TPM, narzędzi Lean Manufacturing  

 posiadanie wiedzy w zakresie nowoczesnych strategii utrzymania ruchu i BHP 

 świadectwa kwalifikacyjne SEP do 20kV (minimum 1kV) w zakresie eksploatacji i dozoru 

 dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego (praca z dokumentacją 

techniczną) 

 umiejętność efektywnego planowania 

 umiejętność analizy i kreatywnego rozwiązywania problemów 
 

Zakres obowiązków: 

 rozwój i usprawnienie systemu planowania prac prewencyjnych w obszarze parku 

maszynowego 

 tworzenie harmonogramów prewencyjnych utrzymania ruchu w porozumieniu z 

przedstawicielami działów produkcji (kontakt z klientem wewnętrznym) 

 zapewnienie optymalnej realizacji planów prewencyjnych zgodnie z przyjętymi 

priorytetami 

 współpraca z podwykonawcami i dostawcami 

 tworzenie instrukcji prac prewencyjnych  

 koordynowanie dokumentacji awaryjnej i poawaryjnej 

 definiowanie działań zapobiegawczych np. zmian konstrukcyjnych narzędzi / maszyn w 

wyniku przeprowadzonych analiz awarii 

 ciągła analiza oraz usprawnienie procesu planowania i realizacji harmonogramu prac 
 

Firma oferuje: 

 pracę w firmie będącej liderem w branży 

 atrakcyjne warunki finansowe 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 ok. 50 km na południe od Poznania 
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