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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 Procesu / Technolog 
nr ref. 10020 

(oferta ważna do 15.02.2019) 

 

Opis pracodawcy: 

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

indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki - bardzo szybki dojazd autostradą A2. 

Poszukujemy osób na ww. stanowisko do działu konstrukcyjno-technologicznego. 
 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne 

 Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej 

 Znajomość rysunku technicznego 

 Biegła znajomość programów pakietu Autodesk (Inventor, AutoCad, Vault, itp.) 

 Znajomość standardów systemu zarządzania jakością ISO 9001 

 Zdolność analitycznego myślenia, definiowania problemów i ich rozwiązania (zarówno technicznych 

jak i operacyjnych) 

 Samodzielność w działaniu 

 Zaangażowanie i odpowiedzialność, komunikatywność 

 Otwartość na wyzwania 

Mile widziane osoby: 

 nie obawiające się realizacji trudnych zadań 

 posiadające wyobraźnię i inwencję twórczą 

 potrafiące zastosować wiedzę w praktyce 

 potrafiące dobrze zaplanować pracę 
 

Zakres obowiązków: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za rozwiązywanie problemów 

związanych z konstrukcją i technologią produktów, używanych w procesie montażu zabudów pojazdów, 

przystosowanych do przewozu osób. 
 

W zakresie obowiązków znajdzie się również opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań oraz 

optymalizacja procesu produkcji. Pozostałe zadania dotyczyć będą: 

 projektowania elementów wyposażenia pojazdów 

 przygotowywania dokumentacji technicznej i technologicznej 

 współpracy z innym działami wewnętrznymi przy projektowaniu i wykonaniu prototypów 
 

Firma oferuje: 

 Pracę 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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