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:

MŁODSZY INŻYNIER DS. BADAŃ
Miejsce pracy: Stary Wiśnicz / k. Bochni

Zakres obowiązków :
•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowywanie urządzeń prototypowych do testów,
Zdobywanie wiedzy w zakresie procedur, norm oraz wymagań technicznych
Projektowanie, tworzenie specyfikacji materiałowych, oraz nadzór nad wykonywaniem stanowisk
badawczych.
Przygotowywanie stanowisk badawczych do planowanych testów
Prowadzenie badań
Formułowanie wniosków z badań oraz prowadzenie optymalizacji testowanych prototypów
Opracowywanie raportów z badań
Wsparcie przy procesach certyfikacji nowych produktów na rynek polski i światowy.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki o specjalności – chłodnictwo, klimatyzacja i
pokrewne
Dobra znajomość budowy oraz zasady działania sprężarkowych układów chłodniczych.
Wiedza z zakresu termodynamiki na wysokim poziomie.
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu elektrotechniki oraz elektroniki.
Gotowość do nauki oraz zaangażowanie w prowadzone projekty.
Kreatywność , Komunikacja oraz organizacja pracy na wysokim poziomie.
Umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków z analizowanych danych
Znajomość pakietu Microsoft Office
Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
Umiejętności w zakresie pozyskiwania wiedzy i samodoskonalenia
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Znajomość oprogramowania CAD (Inventor, Solid Works) mile widziana, będzie dodatkowym atutem
Znajomość zagadnień z elektrotechniki i automatyki mile widziana, będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Ciekawą, pełną wyzwań pracę
Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 30 letnim doświadczeniem na rynku
Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia kwalifikacji i zaangażowania
Bezpłatne świadczenia medyczne
Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
Miłą atmosferę w pracy w młodym dynamicznym zespole
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)”.
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