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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, w imieniu firmy Compin Polska Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko: 

 

 

Konstruktor / Inżynier MES 
 

Nr ref. 9073 
(oferta ważna do 25.07.2017) 

 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe mechaniczne 

 doświadczenie na podobnym stanowisku 

 wiedza z zakresu materiałoznawstwa oraz wytrzymałości materiałów 

 umiejętność dokonywania podstawowych obliczeń "odręcznych" 

 doświadczenie w statycznych analizach wytrzymałościowych MES konstrukcji 

 znajomość programu ANSYS Workbench/Hyperworks/Excel(VBA) i Catia V5 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 

Zakres obowiązków: 

 uczestnictwo w projektowaniu foteli na potrzeby przemysłu kolejowego (pociągi, metro, 

tramwaje) 

 rozwiązywanie technologicznych problemów koncepcji projektu 

 opracowanie zmian i udoskonaleń konstrukcyjnych w programach CATIA i Solid Works 

 wykonywanie statycznych i dynamicznych analiz wytrzymałościowych MES konstrukcji 

stalowych 

 wykonywanie optymalizacji konstrukcji ze względu na wymagania wytrzymałościowe, 

redukcję masy oraz eliminację wad konstrukcyjnych 

 wykonywanie analiz odkształceń i ich wpływu na wymagania konstrukcyjne 

 stanowisko w znacznym stopniu autonomiczne i dające duże możliwości rozwoju 
 

Firma oferuje: 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 bogaty pakiet socjalny 

 pracę w międzynarodowym środowisku  

 przewidziane szkolenia we Francji 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Łódź 
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