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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 25 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 GESTRA Polonia Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko: 

 

 

Applications 
Engineer 

Nr ref. 9129 
(oferta ważna do 07.09.2017) 

 

 

 

Opis pracodawcy: 

Firma GESTRA Polonia Sp. z o.o. jest liderem na rynku urządzeń i systemów dla instalacji pary i 

kondensatu, obecna na rynku zaworów i instalacji przemysłowych w Polsce od ponad 30 lat. 

Stuprocentowym udziałowcem spółki jest GESTRA AG z Bremy. Oferujemy profesjonalne doradztwo, dobór, 

dostawy i serwis urządzeń przemysłowych do instalacji pary i kondensatu. 
 

Wymagania: 

 absolwent Wydziału Mechanicznego lub Energetycznego (najchętniej kierunki związane z techniką 

cieplną) 

 doświadczenie z branży systemów pary i kondensatu/energetyka cieplna - minimum 3-4 lata 

 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  

 dobra znajomość AutoCAD oraz pakietu MS Office  

 komunikatywność  

 umiejętność samodzielnego działania i operatywności, jak również pracy w zespole  

 sumienność i orientacja na cele, zaangażowanie, dokładność 
 

Zakres obowiązków: 

 analiza techniczna zapytania ofertowego i przygotowanie wyceny projektu  

 opracowanie lub zebranie dokumentacji technicznej projektu 

 nadzór nad procesami przygotowania i realizacji projektów 

 konsultacje techniczne  

 bieżące kontakty z klientami  

 promowanie wizerunku firmy  

 współpraca z innymi działami firmy, również za granicą 
 

Firma oferuje: 

 pracę na samodzielnym stanowisku  

 perspektywę rozwoju zawodowego w ramach struktur międzynarodowej firmy  

 udział w atrakcyjnych szkoleniach  

 możliwość współpracy z wysokiej klasy specjalistami  

 atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa 
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