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Inżynier w Laboratorium Zmywarek
Naszym klientem jest międzynarodowy koncern, będący wiodącym producentem dużego sprzętu
AGD. Firma w związku z ciągłym rozwojem i uruchamianiem nowej linii poszukuje obecnie
Inżyniera w Laboratorium Zmywarek
Ref.1-50-2280

Wymagania:

●
●
●

●

wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, automatyka, chemia)
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
wiedza i doświadczenie w zakresie procesu zmywania (zastosowanie detergentów, proces mycia,
technologia, systemy hydrauliczne)
znajomość systemów i technik pomiarowych opartych na sensorach

Zatrudnionej osobie firma oferuje międzynarodowe środowisko pracy, liczne szkolenia w kraju i za
granicą, możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej strukturze.
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