
Firma IGLOO jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się 

producentów urządzeń chłodniczych w Europie. 

Dzięki innowacyjnym produktom oraz nowoczesnej stylistyce, nieustannie 
ulepszamy markę produktu, która zyskała uznanie w Polsce i na rynkach 
międzynarodowych. Naszą wysoką pozycję zawdzięczamy doświadczeniu, 

wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Inżynier ds. chłodnictwa 

Miejsce pracy: Stary Wiśnicz / k. Bochni 

Do głównych zadań będzie należało : 

• Projektowanie instalacji chłodniczych. 

• Prace związane z doborem rozwiązań i urządzeń chłodniczych zgodnie z potrzebami Klienta. 
• Opracowywanie dokumentacji montażowej, uzgodnienia z projektantami. 
• Tworzenie specyfikacji materiałowych oraz zamawianie materiałów dla powierzonych projektów. 
• Prace przy uruchomieniu, regulacji urządzeń chłodniczych. 
• Tworzenie specyfikacji materiałowych oraz zamawianie materiałów dla powierzonych projektów. 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki o specjalności – chłodnictwo, 
klimatyzacja 

• znajomość budowy i zasady działania układów chłodniczych, najlepiej opartych na freonie oraz 

układów wody lodowej. 

• mile widziane doświadczenie w dziedzinie chłodnictwa związane z projektowanie instalacji i 

układów chłodniczych 

• doskonała umiejętność komunikacji 

• podstawowa znajomość programu Inventor, AutoCad. 

• znajomość pakietu MS Office 

• mile widziane uprawnienia F-gaz 

• dodatkowym atutem będzie znajomość Microsoft Dynamics AX 

• gotowość do nauki, zaangażowanie i inżynierska ciekawość 

 
Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 30 letnim doświadczeniem na rynku 

• Wynagrodzenie zasadnicze + premie dopasowane do kwalifikacji i zaangażowania 

• Bezpłatne świadczenia medyczne 

• Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej 

• Uczestnictwo w międzynarodowych projektach 

•  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@igloo.pl 

Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IGLOO oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji 
(RODO)”. 

Stary Wiśnicz 289 
32-720 Nowy Wiśnicz 
Poland 

tel.: +48 14/ 662 19 10 
fax: +48 14/ 662 19 12 

e-mail: 
info@igloo.pl 
www.igloo.pl 

 

  

 

    
  

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
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