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Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., poszukuje
osób na stanowisko:

Projektant Instalacji Elektrycznych
Nr ref. 8244
Opis pracodawcy:
Firma należy do światowej czołówki inżynierskich firm projektowo-doradczych, dostarczając najwyższej
klasy usługi w branżach: ropa i gaz, energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko oraz transport i
konstrukcje. Firma jest członkiem Grupy ILF - ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z blisko 50-letnim
doświadczeniem na rynku międzynarodowym i skupiającej ponad 50 oddziałów na czterech kontynentach.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe o kierunku/specjalności elektrotechnika
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 uprawnienia wykonawcze będą dodatkowym atutem
 doświadczenie w branży energetycznej i/lub oil&gas
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych
 zdolności interpersonalne niezbędne do bezpośredniej komunikacji i współpracy z klientem
 doskonała organizacja pracy, systematyczność, dokładność, rzetelność oraz umiejętność ustalania
priorytetów
 dobra znajomość technicznego języka angielskiego
 prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków:
 samodzielne wykonywanie prac projektowych w ramach swojej branży wraz z koordynacją
międzybranżową
 nadzór nad pracą Asystentów
 przygotowywanie, analizowanie i porównywanie ofert technicznych
 realizowanie zadań związanych z nadzorem autorskim
 odbywanie wizyt na budowach, o ile to konieczne, w ramach realizowanych przez firmę projektów
Firma oferuje:
 zatrudnienie w biurze ILF w Warszawie na podstawie umowy o pracę
 możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie będącej liderem w swojej branży przy
realizacji projektów prowadzonych w kraju i za granicą
 konkurencyjne warunki zatrudnienia
 pakiet prywatnej opieki medycznej dla pracowników i ich rodzin
 dofinansowanie zajęć językowych, rekreacyjnych i sportowych
Miejsce podjęcia pracy:
 Warszawa
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 już od ponad 24 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych.
Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy absolwentów. Dołącz do nich i zyskaj wsparcie na rynku pracy.

