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 Zabraniecka 4, Targówek, Warszawa 
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Zabraniecka 4 

Targówek 

Warszawa 

Zobacz na mapie 

Twój zakres obowiązków 

 Interpretacja mechanicznych rysunków projektowych i dokumentacji, w szczególności diagramów 

procesów i oprzyrządowania (P&ID), diagramów przepływu procesów, rysunków urządzeń 

mechanicznych i specyfikacji technicznych; 

 Współpraca z wielodyscyplinarnymi działami inżynieryjnymi, takimi jak inżynieria elektryczna, 

inżynieria oprzyrządowania i kontroli, inżynieria strukturalna i architektura; 

 Zarządzanie dokumentacją projektową we współpracy z działem kontroli dokumentów i ich systemami; 

 Omawianie i realizowanie decyzji projektowych z dostawcami inżynierii projektowej i dostawcami 

sprzętu; 

 Przygotowanie, prezentacja i prowadzenie rozmów z klientem (inwestorem) w sprawach technicznych; 

 Współpraca z działem budowlanym, działem jakości oraz działem BHP. 

Nasze wymagania 

 Doświadczenie i znajomość procesów i urządzeń w tym: systemów kondensacyjnych; turbin parowych; 

systemów wytwarzania pary (rusztowych i kotłowych); systemów obiegu wody; systemów 

przetwarzania odpadów; systemów przetwarzania popiołu, spalin i żużla; systemów sprężonego 

powietrza; wymienników ciepła, w szczególności ciepłowniczych; pomp, wentylatorów, przekładni, 

silników, przenośników, zaworów, siłowników, zbiorników/kontenerów/silosów, kruszarek 

(rozdrabniaczy), belowania, systemów olejowych i systemów rurociągów; 

 Zaawansowana znajomość obsługi komputera, w szczególności programów Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint; 

 Język angielski na poziomie B2/C1. 

Mile widziane 

 Znajomość przepisów prawa polskiego i unijnego mających zastosowanie przy projektowaniu 

elektrowni przetwarzających odpady na energię; 

 Znajomość kodów ASME mających zastosowanie w projektowaniu elektrowni; 

 Znajomość oprogramowania BIM (Building Information Modelling). 

https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-mechanik-warszawa-zabraniecka-4,oferta,1002352125?s=5388dc02&searchId=MTY3NTA2NzE3NzY5Mi4xODA0#map-frame
https://www.google.pl/maps/search/52.261138916015625,21.102720260620117


To oferujemy 

 Wyjątkowy klimat pracy w międzynarodowym środowisku; 

 Możliwość wyboru umowy (B2B lub umowa o pracę); 

 Możliwość pracy przy projekcie przyjaznym środowisku; 

 Konkurencyjne wynagrodzenie; 

 Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny; 

 Dzielenie się kosztami zajęć sportowych (karta Multisport); 

 Imprezy integracyjne i team building; 

 Brak dress code'u :) 

Benefity 
 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 owoce 

 brak dress code’u 

 kawa / herbata 

 napoje 

https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-mechanik-warszawa-zabraniecka-

4,oferta,1002352125?s=5388dc02&searchId=MTY3NTA2NzE3NzY5Mi4xODA0 
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