
 

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 27 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 firmy Carpol Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko: 
 

Inżynier Konstruktor / 

Technolog / Technolog Procesu 

 

Opis pracodawcy: 
Carpol produkuje zabudowy dla samochodów dostawczych i osobowych. Od 23 lat odpowiadamy na potrzeby 
rynku, dostarczając zabudowy niezbędne w biznesie. Dział R&D jest filarem w naszej firmie. Odpowiada za rozwój 

technologii i sposobu produkcji, dba o to aby nasze zabudowy były bezpieczne i innowacyjne. Dołącz do nas jako 
Konstruktor działu R&D i pracuj z grupą ludzi, których łączy pasja do motoryzacji i innowacji! 

 

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe techniczne 
 minimum roczne doświadczenie na podobnym 

stanowisku w firmie produkcyjnej (lub brak 
doświadczenia w przypadku praktykantów) 

 znajomość rysunku technicznego 
 biegła znajomość programów pakietu Autodesk 

(Inventor, AutoCad, Vault, itp.), dodatkowo mile 
widziana znajomość Catia v5 

 mile widziana umiejętność przeprowadzania analiz 
wytrzymałościowych i innych symulacji w środowisku 

Autodesk Inventor 

 znajomość standardów systemu zarządzania jakością 
ISO 9001 

 zdolność analitycznego myślenia, definiowania 
problemów i ich rozwiązania (zarówno technicznych 
jak i operacyjnych) 

 dobra znajomość języka angielskiego (B2) 

 samodzielność w działaniu 
 chęć rozwoju i współpracy 
 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: 
jako Konstruktor: 

 projektowanie elementów 
wyposażenia pojazdów 

 przygotowywanie 
dokumentacji technicznej 

 aktywna współpraca z grupą 
projektową i innym działami 
wewnętrznymi przy 

projektowaniu i wykonaniu 
prototypów 

 odpowiedzialność za produkt 

od strony projektu (od 
prototypu do wdrożenia)

jako Technolog: 

 przygotowywanie 
dokumentacji technologicznej 

 optymalizacja procesów 
technologicznych 

 aktywna współpraca z grupą 
projektową i innym działami 
wewnętrznymi przy 

projektowaniu i wykonaniu 
prototypów 

 odpowiedzialność za produkt 

od strony technologicznej (od 
prototypu do wdrożenia)

jako Technolog Procesu: 

 aktywne monitorowanie procesu 
produkcji 

 reagowanie na zgłaszane problemy i 
zapobieganie im w przyszłości 

 współpraca z działem konstrukcyjnym, 
technologicznym, montażu i innymi 
działami okołoprodukcyjnymi 

 optymalizacja procesów 
technologicznych 

 aktywna współpraca z grupą projektową 

i innym działami wewnętrznymi przy 
projektowaniu i wykonaniu prototypów 

 

Firma oferuje: 
 ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej 
 kursy rozwijające Twoje umiejętności na każdym poziomie 
 stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 
 wysokie standardy kultury pracy 
 solidne wynagrodzenie wraz z pakietem benefitów (pakiet medyczny, bony świąteczne, wyjazdy integracyjne, 

karta benefit system, i inne …) 
 

Miejsce podjęcia pracy: 
 Grodzisk Mazowiecki 
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