
!!!!!!!PRACA!!!!!!!PRACA!!!!!!!PRACA!!!!!!! 

 

 

CO ROBIMY? 

Sprawiamy, że polska kolej staje się coraz bardziej nowoczesna, szybka i niezawodna. 

Robimy to, produkując, już od 30 lat, różnorodne podzespoły i komponenty do 

pojazdów szynowych. Świadczymy także usługi innowacyjnej obróbki metali, z których 

potrafimy wyczarować prawdziwe, metalowe cuda! Naszą siłą jest własne zaplecze 

inżynierskie, długoletnie relacje i doświadczenie w branży oraz zgrany, 50-osobowy 

zespół. 

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze wyroby można spotkać w 

najnowocześniejszych pociągach wożących podróżnych po polskich i zagranicznych 

torach. Budujemy je wspólnie z naszymi klientami! 

KOGO AKTUALNIE SZUKAMY DO NASZEGO ZESPOŁU? 
 

INŻYNIERA MECHANIKA DO DZIAŁU K-T 
 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ TWOJE OBOWIĄZKI? 

 -  samodzielne projektowanie i opracowywanie technologii produkcji wyrobów, 

zgodnie z normami kolejowymi i wymaganiami klienta, 

- przygotowywanie kalkulacji na projektowane wyroby, 

- wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, 

- doradztwo techniczne, 

- nadzór nad produkcją prototypów. 

 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? 

Wymagania konieczne: 

- minimum trzyletnie doświadczenie w konstruowaniu, 

- wykształcenie inżynierskie ze zdolnością do twórczego projektowania, nieopierające 

się na istniejących schematach,  

- duże wyczucie wpływu konstrukcji, materiału i technologii na formę przedmiotu, 

- dobra znajomość programu CAD do projektowania 3D oraz 2D (preferowany Solid 

Edge), 

- dobra znajomość rysunku technicznego,  

- zaangażowanie we współpracy z klientami w procesie konstruowania produktów, 

-umiejętność szacowania kosztów produkcji dla zastosowanej technologii w 

konstruowanych produktach, 

- koncentracja, dociekliwość, dokładność i podczas realizacji powierzonych zadań , 

- chęć poszerzenia swojej wiedzy oraz dzielenie się nią w zespole,  

- umiejętność planowania własnego czasu pracy. 
 

 

 

Mile widziane: 

- znajomość norm i przepisów kolejowych, 



- znajomość technologii obróbki blach, 

- dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów, 

- prawo jazdy kat. B 

 

Jeśli masz jakieś dodatkowe umiejętności, przydatne na tym stanowisku – tym lepiej! 

Pochwal się nimi! 

 

TA PRACA NIE JEST DLA CIEBIE JEŚLI: 

- nie spełniasz powyższych wymagań koniecznych, 

- szukasz pracy na chwilę, 

- marzysz o pracy w korporacji (nigdy, przenigdy nie chcemy się w nią zmienić!) 

- nie lubisz angażować się w wykonywana pracę, 

- jesteś chaotyczny/chaotyczna. 
 

CO OFERUJEMY? 

- umowę o pracę, 

- pracę z ciekawymi klientami (w tym z powszechnie rozpoznawanymi kolejowymi 

markami), 

- pracę w przyjaznej atmosferze, w której cenimy zaangażowanie i współpracę ( a nie 

rywalizację), 

- prywatną opiekę zdrowotną na preferencyjnych warunkach,  

- pracę w stabilnej firmie z tradycjami cieszącą się uznaniem wśród klientów, 

- ciągłe zdobywanie wiedzy i rozwój, 
 

CO TO OZNACZA? 

Jeśli chcesz zostać częścią naszego zespołu, budować z nami nowe pociągi   przy 

pysznej kawie wyślij swoje CV już teraz!  

 

 Dokumenty aplikacyjne, ze stosowną zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

prosimy wysyłać na adres koordynator@darpol.bydgoszcz.pl z dopiskiem, na jakie 

stanowisko aplikujesz. 

mailto:koordynator@darpol.bydgoszcz.pl

