
CONTROL PROCESS S.A. to firma prywatna działająca na rynku nieprzerwanie od 1991 
roku. Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się 

realizacją inwestycji w systemie "pod klucz" w sektorze budownictwa specjalistycznego 
w Polsce. 

Grupa kapitałowa CONTORL PROCESS S.A. skupia kilkanaście spółek o profilu 

inżynieryjno-budowlanym obsługującym sektory ROPA I GAZ, ENERGETYKA, OCHRONA 
ŚRODOWISKA, PRZEMYSŁ I INFRASTRUKTURA. 

 
Poszukujemy pracowników na stanowisko: 

  

 

Projektant Technolog 
 

Zadania: 

 Analiza dokumentacji przetargowej, udział w przygotowaniu zapytań ofertowych, wyjaśnienia do 

zapytań, analiza techniczna ofert, przygotowywanie ofert technicznych do przetargów. 

 Opracowanie projektów branży technologicznej w zakresie procesu technologicznego instalacji 

przemysłowej m.in. schematów PFD, P&ID, karty danych, opisy sterowania, opracowywanie 
stref  zagrożenia wybuchem, optymalizacja rozwiązań zgodnie z zakresem dokumentacji, 
harmonogramem, standardami i wymaganiami 

 Znajomość i udział w analizach HAZOP, LOPA 

 Opracowanie i weryfikacja bilansów masowo-cieplnych projektowanych instalacji, 

 Opracowanie wymagań technicznych dla urządzeń 

 Prowadzenie i weryfikacja akcji ofertowych z uzgodnieniami oraz wydawanie opinii technicznych dla 
uzyskanych ofert lub zewnętrznych projektów 

 Nadzór nad podległymi pracownikami, podział pracy między współpracujących projektantów, 

komunikacja ze specjalistami z innych branż inżynieryjnych, przekazywanie założeń/wytycznych dla 
innych branż biorących udział w procesie projektowym, sprawdzenia wewnętrzne dokumentów i 
zarządzanie rewizjami dokumentów i projektów 

 Wykonywanie uzgodnień projektowych z Inwestorem, udział w naradach z Inwestorem i 

Podwykonawcami 

 Weryfikacja umów na prace projektowe w zakresie branży, umów dostawy 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe kierunkowe, inżynieria procesowa, inżynieria chemiczna, energetyka lub 

równoważne 

 Minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowisku projektant technolog 

 Znajomość elektrociepłowni, układów poligeneracyjnych (m.in. kogeneracji), instalacji 

chemicznych, instalacji przemysłu ropy i gazu, tłoczni gazu lub zbliżonych instalacji 

 Znajomość zagadnień rozruchowych, procesowych, energetycznych, 

 Znajomość AutoCAD wymagana 

 Znajomość AutoCAD Plant 3D, PRO II, Ebsilon lub podobnego oprogramowania np. AutoPlant, 
Thermoflow 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 Dbałość o czytelność, spójność i poprawność rozwiązań technicznych 

 Umiejętności interpersonalne 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Samodzielność i skrupulatność 

 Prawo jazdy kat. B 

CV prosimy kierować za pomocą przycisku aplikowania. 

APLIKUJ TERAZ  

ul. Obrońców Modlina 16 

30-733 Kraków 

tel: (+48) 12 25 58 400 

 

https://www.praca.pl/projektant-technolog_2900648.html#apply

