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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 Carpol Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko: 

Konstruktor / Technolog 
Nr ref. 9130 

(oferta ważna do 25.08.2017) 
 

Opis pracodawcy: 
Firma Carpol Sp. z o.o. działa od 20 lat w branży motoryzacyjnej. Tworzy pojazdy dostosowane do 

indywidualnych potrzeb każdego klienta. Poszukujemy osób na ww. stanowisko do działu konstrukcyjno-
technologicznego. Do firmy jest bardzo szybki dojazd autostradą A2. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne 
 minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej (lub brak 

doświadczenia w przypadku praktykantów) 
 znajomość rysunku technicznego 
 biegła znajomość programów pakietu Autodesk (Inventor, AutoCad, Vault, itp.), mile widziany NX lub 

Catia 

 umiejętność przeprowadzania analiz wytrzymałościowych i innych symulacji w środowisku Autodesk 
Inventor 

 dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania maszyn CNC (ArtCam, Inventor CAM) 
 znajomość standardów systemu zarządzania jakością ISO 9001 
 zdolność analitycznego myślenia, definiowania problemów i ich rozwiązania (zarówno technicznych jak 

i operacyjnych) 
 dobra znajomość języka angielskiego 

 samodzielność w działaniu 
 zaangażowanie i odpowiedzialność, komunikatywność 
 otwartość na wyzwania 

 

Zakres obowiązków: 
 projektowanie elementów wyposażenia pojazdów 
 przygotowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej 
 optymalizacja procesów technologicznych 
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania produktu, w 

tym badań wytrzymałościowych (współpraca z Laboratorium Badawczym Carpol) 
 współpraca z innym działami wewnętrznymi przy projektowaniu i wykonaniu prototypów 

 odpowiedzialność za produkt od strony projektu (od prototypu do wdrożenia) 
Mile widziane osoby: 

 nie obawiające się realizacji trudnych zadań 
 posiadające wyobraźnię i inwencję twórczą 
 potrafiące zastosować wiedzę w praktyce 
 potrafiące dobrze zaplanować pracę 

 

Firma oferuje: 
 praca na pełnym etacie po okresie próbnym 
 pracę w dynamicznym zespole 
 możliwości rozwoju i tworzenia ciekawych i innowacyjnych projektów 

 

Miejsce podjęcia pracy: 
 Grodzisk Mazowiecki 
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