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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 25 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. 

 

OFERTA 
PRACY 

Bank Danych o Inżynierach, w imieniu Translog Systems Sp. z o.o., poszukuje osób na stanowisko: 

 

 

Inżynier Projektu - 
Konstruktor 

Nr ref. 9107 
(oferta ważna do 03.08.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Firma Translog Systems Sp. z o.o. - jest grupą specjalistów z dziedziny systemów transportu 

wewnętrznego. Od 2003 roku z powodzeniem wdraża zaawansowane rozwiązania logistyczne w celu 

poprawy wydajności i komfortu pracy swoich Klientów. W związku z dynamicznym rozwojem poszukuje 

osoby na ww. stanowisko. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne - mechanika i budowa maszyn lub inne tożsame 

 bardzo dobra znajomość projektowania w SolidWorks 

 doświadczenie w projektowaniu części mechanicznych - minimum 2 lata 

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację 

 prawo jazdy kat. B 

 znajomość pakietu Office, w szczególności Excel 

 wzorowa organizacja pracy, komunikatywność  

mile widziane:  

 znajomość branży przenośnikowej 
 

Zakres obowiązków: 

 projektowanie konstrukcji w programie SolidWorks - tworzenie dokumentacji technicznej, zmiany 

technologiczne i konstrukcyjne istniejących projektów 

 generowanie zamówień do dostawców wraz z doborem technologii i materiałów 

 nadzór nad jakością i zgodnością wykonania z utworzoną dokumentacją techniczną (TUV, ISO9001) 

 współpraca z Działem Produkcji 
 

Firma oferuje: 

 interesującą prace w stabilnej firmie 

 miłą atmosferę pracy 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 możliwość rozwoju zawodowego 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Otwock 
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