
Inżynier ds. Projektowania Mechanicznego 
GE Aviation 

 Warszawa 
Warszawa, mazowieckie 

Twój zakres obowiązków 

 Poszukujemy trzech osób na różnym poziomie doświadczenia: Engineer (Inżynier), Lead 

Engineer (Samodzielny Inżynier) oraz Advanced Leade Inżynier (Starszy Inżynier). Na 

podstawie wiedzy i doświadczenia wspólnie z kandydatem decydować będziemy po rozmowie 

kwalifikacyjnej które stanowisko byłoby dla niej najbardziej odpowiednie. 

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie częścią zespołu ds. Zaawansowanego 

Projektowania Mechanicznego w Dziale Zaawansowanych Technologii. Będzie brała udział w 

projektowaniu najnowszych produktów GE poprzez programy rozwoju technologii, stanowisko 

to wiąże się również z możliwością pracy przy projektach dotyczących różnych modułów 

silników oraz przy projektowaniu komponentów do silników lub testów. Osoba pełniąca tę rolę 

będzie ściśle współpracować z innymi oddziałami na całym świecie. 

 Obowiązki: 

 Realizacja działań projektowych związanych z rozwijaniem technologii dla nowych programów 

silnikowych. 

 Spełnianie wymagań technicznych i programowych oraz dotrzymywanie harmonogramu. 

 Realizacja planów mających na celu spełnianie wymagań technicznych, harmonogramów i 

zobowiązań kontraktowych. 

 Udział w roli prezentera w przeglądach technicznych i programowych: Przeglądy wewnętrzne, 

projektowe, testowe. 

 Zapewnienie właściwej dokumentacji danych technicznych  generowanych w ramach 

przydzielonych projektów i/lub zadań. 

 Tworzenie modeli 3D z zastosowaniem narzędzi CAD. 

 Tworzenie rysunków 2D z zastosowaniem narzędzi CAD. 

Nasze wymagania 

 Licencjat/Magister Inżynier 

 Podstawowa znajomość budowy silnika 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Znajomość pakietów narzędzi CAD/CAM (NX) - mile widziana. 

 Znajomość zasad wymiarowania GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) - mile 

widziana. 

To oferujemy 

 Finansowy bonus roczny 

 Hybrydowy model pracy (praca z biura / praca z domu) 

 Elastyczne godziny pracy 

 Pakiet medyczny w LUX MED dla Pracownika 

 Ubezpieczenie na życie GENERALI Pakiety dla Pracownika 

 Współfinansowanie karty Multisport dla Pracownika 

 Dodatki emerytalne (PPK i III Filar) 



 Dodatki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 Bonus Świąteczny 

 I inne 

 Benefity 
 prywatna opieka medyczna 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-ds-projektowania-mechanicznego-

warszawa,oferta,1002044417?sug=sg_latest_bd_11_tname_132_tgroup_B 
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