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Bank Danych o Inżynierach, w imieniu firmy AF Projects Sp. z o.o., poszukuje osoby na stanowisko:

Dyrektor Zespołu Projektów
Elektrycznych i Automatyki
Nr ref. 8871
(oferta ważna do 27.03.2017)
Opis pracodawcy:
Firma AF Projects Sp. z o.o. zajmuje się usługami z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz
doradztwa technologicznego w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, przeróbki
osadów ściekowych oraz produkcji energii z odpadów biodegradowalnych. Posiada szeroką i ugruntowana
wiedzę w zakresie montażu i uruchamiania nowych instalacji do oczyszczania ścieków i produkcji biogazu.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne: elektronika, elektrotechnika, robotyka, automatyka
(preferowane) i pokrewne
 biegła znajomość programowania sterowników SIEMENS, GE FANUC i innych
 znajomość środowiska wizualizacyjnego InTouch lub podobnego
 obsługa programów z pakietu Microsoft Office, MS Windows
 komunikatywna znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne utrzymywanie kontaktów
z klientami, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość języka rosyjskiego itp.
 doświadczenie na stanowisku kierowniczym z odpowiedzialnością biznesową
Zakres obowiązków:
 zarządzanie wszystkimi projektami i serwisami wykonywanymi przez firmę w zakresie automatyki
przemysłowej
 zarządzanie zespołem 6 -10 osób, przypisywanie im zadań i ich motywacja
 zarządzanie i koordynacja prac poddostawców
 prace projektowe (systemy automatyki) i uruchomieniowe na obiekcie
 przygotowanie ofert dla projektów "pod klucz"
Firma oferuje:
 możliwość nawiązania współpracy biznesowej
Miejsce podjęcia pracy:
 Radzymin

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.

