
 

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 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, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 
 

Mistrz Produkcji 
 

nr ref. 9274 

(oferta ważna do 19.01.2018) 

 

Opis pracodawcy: 

Światowy lider z zakresu technologii dla energetyki i automatyki. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie minimum średnie techniczne (mile widziane o kierunku elektrycznym) 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na wydziale produkcji w firmie 

o zasięgu międzynarodowym 

 umiejętność czytania rysunków i dokumentacji technicznej 

 znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w 

międzynarodowym środowisku 

 doświadczenie w tworzeniu nowego przedsięwzięcia będzie dodatkowym atutem 

 znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem 

 umiejętność kierowania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów 

 umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność 

 gotowość do okazyjnych wyjazdów służbowych (także zagranicznych) 
 

Zakres obowiązków: 

 zapewnienie przestrzegania standardów bezpieczeństwa 

 koordynacja prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z 

planem produkcji 

 nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji technologicznych i stanowiskowych 

 terminowa realizacja planów produkcyjnych 

 nadzór nad przestrzeganiem standardów jakościowych na poszczególnych etapach 

produkcji 

 efektywne zarządzanie podległym zespołem pracowników 

 nadzór nad prawidłową eksploatacją parku maszynowego 

 nadzór i przestrzeganie właściwego i pełnego wykorzystania czasu pracy 

 dbanie o rozwój kompetencji podległych pracowników 
 

Firma oferuje: 

 interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne 

technologie 

 możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach 

 stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności 

 miłą atmosferę pracy 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Łódź 
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