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Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres oferta9407@bdi.com.pl z 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 International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., poszukuje 

osób na stanowisko: 

Konstruktor 
 

Nr ref. 9407 
(oferta ważna do 18.04.2018) 

 

Opis pracodawcy: 

International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego 

koncernu ITM Group z centralą w Holandii. Projektujemy, wytwarzamy, instalujemy oraz 

serwisujemy najwyższej jakości maszyny oraz kompletne linie technologiczne dla przemysłu 

tytoniowego. Oferujemy pracę w zespołach znakomitych inżynierów i techników, a także dajemy 

szansę tworzenia własnych rozwiązań do maszyn, które projektujemy, budujemy i instalujemy 

na całym świecie. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn) 

 doświadczenie zawodowe na stanowisku konstruktora (konstruowanie detali i zespołów 

mechanicznych) 

 praktyczna znajomość programów SolidWorks, AutoCAD 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 chęć podejmowania wymagających wyzwań 
 

Zakres obowiązków: 

 projektowanie detali i urządzeń w oparciu o dostarczoną specyfikację projektu 

 tworzenie dokumentacji technicznej 

 rozwiązywanie problemów technicznych związanych z konstrukcją maszyn 

 opieka merytoryczna nad wdrożeniem przydzielonych projektów 

 aktywny udział w rozwijaniu produktów firmy 
 

Firma oferuje: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 sponsorowane ubezpieczenie na życie 

 pracowniczy program emerytalny 

 rozwój zawodowy (szkolenia, dofinansowanie nauki języka angielskiego) 

 oferta sportowa 

 pakiet medyczny 

 imprezy i wyjazdy integracyjne 

 komfortowe wyposażenie biur 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Radom 
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