
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. 

W związku z rozwojem działu B&R obecnie poszukujemy kandydatów na 
stanowiska: 

Młodszy inżynier ds. certyfikacji 
Młodszy inżynier ds. badań 
Asystent dyrektora działu B&R 

Miejsce pracy: Stary Wiśnicz / k. Bochni 

Zakres obowiązków: 
 

• opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej, 
• aktualizacja systemów raportowania 
• udział we wdrażaniu nowych produktów do produkcji seryjnej. 
• zdobywanie wiedzy w zakresie procedur, norm oraz wymagań technicznych  
• projektowanie, tworzenie specyfikacji materiałowych oraz nadzór nad wykonywaniem stanowisk 
badawczych.  
• przygotowywanie i prowadzenie badań; formułowanie wniosków i przygotowanie raportów, 
• wsparcie przy procesach certyfikacji nowych produktów na rynek polski i światowy 
 
Profil stanowiska będzie omówiony na rozmowie kwalifikacyjnej. 

Wymagania: 
 
• wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów; preferowane kierunki inżynierii 
środowiska, chłodnictwa 
• chęć do nauki, zaangażowania i zdobywania nowej wiedzy, 
• samodzielność, kreatywność i elastyczność, umiejętność twórczego myślenia,   
• znajomość Excel, Word, 
• znajomość oprogramowania 3D, CAD (Inventor, SolidWorks),  
• znajomości rysunku technicznego,  
• znajomość zagadnień elektryki, elektrotechniki , automatyki lub chłodnictwa  będzie  
  dodatkowym atutem,  
• znajomość języka angielskiego mile widziana. 

  Oferujemy: 
 
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 35 letnim doświadczeniem na rynku, 
• współpracę w dłuższej perspektywie czasowej,  
• wynagrodzenie zasadnicze + rozwój zawodowy zależny od doświadczenia, kwalifikacji i  
   zaangażowania,  
• bezpłatne świadczenia medyczne,  
• uczestnictwo w ciekawych międzynarodowych projektach,  
• rozwój zawodowy, 
• miłą atmosferę w pracy. 

 
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”. 

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 kandydatami. 
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