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OFERTA
PRACY

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

Inżynier ds. Form Wtryskowych
nr ref. 9445
(oferta ważna do 06.07.2018)

Opis pracodawcy:
Klient Banku Danych o Inżynierach. Międzynarodowa firma z branży produkcji opakowań.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne
 doświadczenie min. 5 lat na podobnym stanowisku
 znajomość zagadnień dotyczących budowy i konstrukcji form wtryskowych
(wielogniazdowe, zimno/gorąco kanałowe, suwakowe, piętrowe, z wykręcanymi
rdzeniami)
 znajomość wad wyprasek i doświadczenie w diagnostyce form
 umiejętność tworzenia specyfikacji technicznych i wycen
 dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w
międzynarodowym środowisku
 gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych (spotkania z dostawcami, odbiory
maszyn)
Zakres obowiązków:
 odpowiedzialność za stan techniczny form wtryskowych, ich sprawność produkcyjną
 uczestnictwo w spotkaniach reklamacyjnych - szukanie przyczyn zgłoszeń reklamacji (we
współpracy z działem technicznym, jakości oraz produkcji)
 koordynacja działu narzędziowni
 planowanie przeglądów i napraw form, diagnoza problemów
 planowanie zakupu części zamiennych
 tworzenie budżetu napraw i części zamiennych oraz nadzór nad jego realizacją
 przygotowanie specyfikacji technicznej nowych form i wyceny form do zapytania
ofertowego klienta
 dobór form do maszyny
 kontakt z dostawcami
 kwalifikacja i odbiór formy otrzymanej z narzędziowni
Firma





oferuje:
stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej
pracę w międzynarodowym środowisku
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych
możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności

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 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.

