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Strona główna › Start

Projekt Engineer
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma działająca w branży tworzyw sztucznych. Obecnie
poszukujemy kandydata na stanowisko:
Projekt Engineer
Nr ref.: PE/MZ
Wielkopolska

Zakres obowiązków:

●

●
●
●

Całościowy nadzór techniczny nad projektem wdrażania produktu od przygotowania planów
i projektów poprzez nadzór nad procesem produkcji i montażu do całkowitego wprowadzenia
produktu na na rynek
Specyfikacja niezbędnych elementów dla prawidłowego wykonania produktu
Współpraca z działem projektowym w zakresie określeniu najlepszych rozwiązań montażowych
Przygotowanie oraz nadzór nad testowaniem produktu. Monitorowanie wykonania produktu

●
●
●

i dokonywanie ewentualnych zmian
Przygotowywanie instrukcji dla warsztatu montażu oraz przeprowadzanie odpowiednich szkoleń
Przygotowanie instrukcji dla użytkowników, wsparcie techniczne klientów oraz działu sprzedaży
Monitorowanie użyteczności produktu na rynku, unowocześnianie oraz modyfikacja specyfikacji
sprzętu

Wymagania:

●
●
●
●

●

●
●
●
●

Wykształcenie wyższe (mechaniczne, chemiczne lub energetyczne)
Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
Mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku produkcyjnym
Wiedza teoretyczna lub/i praktyczna w zakresie inżynierii płynów (sektor chemiczny lub
petrochemiczny)
Mile widziane doświadczenie w projektowaniu lub produkcji asortymentu dla wyżej wspomnianych
sektorów (pompy, sprzęt dozujący, zawory itp.)
Płynna znajomość języka angielskiego (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
Kreatywność w działaniu
Umiejętność pracy w grupie oraz współpracy z osobami na różnych szczeblach organizacyjnych
Gotowość do podnoszenia kwalifikacji technicznych wymaganych na rynku międzynarodowym

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych oraz zaznaczonym numerem referencyjnym na adres:
mzielinska@pl.randstad.com
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam
się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Randstad
Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także
prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na
podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych."

http://laboratoria.net/home/10649.html
Informacje dnia: Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus "Kraków dla klimatu"
Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec Kompozycja mikrobiomu
jelitowego związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga
odporność na Covid-19 Jakość powietrza w biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus "Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości
dla naukowców z Polski i z Niemiec Kompozycja mikrobiomu jelitowego związana z zaburzeniami
zdrowia psychicznego Druga dawka J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w
biurze może wpływać na produktywność Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus
"Kraków dla klimatu" Porozumienie zakładające możliwości dla naukowców z Polski i z Niemiec
Kompozycja mikrobiomu jelitowego związana z zaburzeniami zdrowia psychicznego Druga dawka
J&J silnie wspomaga odporność na Covid-19 Jakość powietrza w biurze może wpływać na
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