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Zainteresowanych prosimy o aplikowanie na ofertę poprzez stronę www.bdi.com.pl. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy 

wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Bez wyrażenia Twojej dodatkowej zgody dane nie są 

nikomu przekazywane. Zarejestruj się w Błękitnej Strefie i swobodnie zarządzaj swoimi danymi. 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl. 

BDI już od ponad 25 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Dotychczas z naszej 

pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów. Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

 

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

 

Inżynier Mechanik 
nr ref. 9915 

(oferta ważna do 14.12.2018) 
 

Opis pracodawcy: 

Klient Banku Danych o Inżynierach - firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 

maszyn i urządzeń dla firm usługowych serwisujących taśmy transportowe oraz producentów 

taśm. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (preferowana specjalizacja Budowa Maszyn, Konstrukcja 

Maszyn) 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 

 doświadczenie i wiedza w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn 

 znajomość obsługi programu Inventor, AutoCad 2D, SolidWorks, MS Office 

 znajomości podstaw materiałoznawstwa, umiejętność obliczania sił, naprężenia, mocy, 

momentu obrotowego itp.  

 prawo jazdy kat. B 

 

Zakres obowiązków: 

 projektowanie i inżynieria maszyn i urządzeń w systemie Inventor i/lub SolidWorks  

 przygotowanie rysunków do potrzeb produkcji w 2D 

 pomoc przy organizacji produkcji  

 przygotowanie wstępnych kosztorysów nowo projektowanych maszyn 

 wspomaganie logistyki przy składaniu zamówień na części i materiały 

 raportowanie bezpośrednio do dyrekcji 

 kontakt z dostawcami w poszukiwaniu rozwiązań technicznych 

 kontrola jakości materiałów zamawianych oraz gotowych maszyn 

 

Firma oferuje: 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 możliwość zdobywania doświadczeń w międzynarodowym środowisku 

 możliwość rozwoju i przejrzyste warunki ścieżki kariery zawodowej 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Iława 
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