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OFERTA
PRACY

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

Inżynier ds. Zarządzania Infrastrukturą
(Facilities Engineer)
Nr ref. 8749
(oferta ważna do 16.12.2016)

Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne
 doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu lub nadzorze nad infrastrukturą techniczną w
zakładzie produkcyjnym
 mile widziane uprawnienia SEP
 znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 umiejętność współpracy oraz rozwiązywania problemów
 znajomość nowoczesnych narzędzi i systemów zarządzania infrastrukturą techniczną oraz
rynku dostawców usług infrastrukturalnych
 aktywność oraz samodzielność w działaniu
 praktyczna znajomość pakietu MS Office
Zakres obowiązków:
 utrzymanie infrastruktury technicznej zakładu produkcyjnego (budynku, mediów:
zasilania w energię elektryczną, wodę, sprężone powietrze oraz instalacji
oświetleniowych, alarmowych i p.poż.) w stanie zapewniającym bezpieczny i sprawny
przebieg procesów produkcyjnych i magazynowych w zakładzie
 planowanie budżetu związanego z infrastrukturą oraz jego realizacja zgodnie z
założeniami
 wybór oraz współpraca z dostawcami usług, w tym negocjacje w zakresie cen usług oraz
nadzór i odbiór techniczny
 prowadzenie projektów dotyczących rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury
 inicjowanie i wprowadzanie projektów ciągłego doskonalenia
Firma




oferuje:
pracę w międzynarodowym zespole
atrakcyjne wynagrodzenie
prywatną opiekę medyczną i atrakcyjny pakiet socjalny

Miejsce podjęcia pracy:
 Łódź

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

