
 

Aplikuj na ofertę poprzez stronę www.bdi.com.pl. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Zgodnie z RODO, bez 
wyrażenia dodatkowej zgody dane nie są nikomu przekazywane. Zarejestruj i swobodnie zarządzaj swoimi danymi. BDI już od ponad 25 lat 

aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów. Dołącz 

do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 
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Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

 

Inżynier Montażu i 

Serwisu Maszyn 
 

Opis pracodawcy: 

Producent wyspecjalizowanych maszyn laserowych cenionych na całym świecie. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (mechatronika, automatyka, elektrotechnika, robotyka, 

elektronika) 

 2-3 letnie doświadczenie w pracy w podobnym charakterze 

 wskazana znajomość techniki laserowej i optyki 

 praktyczna umiejętność łączenia ze sobą różnych zagadnień z zakresu inżynierii (mechanika, 

automatyka, robotyka, mechatronika itp.) 

 umiejętności manualne niezbędne przy montażu, instalacji i serwisie maszyn 

 umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych pojawiających się w 

trakcie pracy 

 umiejętność samodzielnej pracy, jak również kooperacji z zespołem inżynierów 

 min. dobra znajomość j. angielskiego niezbędna w codziennej pracy 

 gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Europy Zachodniej oraz USA, Japonii i Korei 

Południowej 

 prawo jazdy kat. B 
 

Zakres obowiązków: 

 praca przy montażu, instalacji i serwisie dedykowanych maszyn laserowych 

 wsparcie klientów firmy w pracach związanych z montażem i serwisem urządzeń 

 rozwiązywanie problemów dotyczących oferowanych maszyn 
 

Firma oferuje: 

 pracę z innowacyjnymi maszynami laserowymi najwyższej klasy 

 pracę w zespole ambitnych inżynierów 

 możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku 

 szkolenia zawodowe związane z oferowanymi maszynami oraz szkolenia językowe 

 możliwość awansu związana z rozwojem umiejętności i predyspozycjami 

 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa  

https://www.bdi.com.pl/
http://www.inzynierski.pl/

