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EkoPartner Recykling Sp. z o.o. działająca w obszarze zagospodarowania odpadów, w związku z realizacją 
projektu - „Innowacyjny ciąg technologiczny konwersji odpadów organicznych w wysokojakościowe paliwa 
stałe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020   
poszukuje kandydata na stanowisko: 
 

Ekspert, inżynier ds. techniczno-technologicznych i procesowych 
 

Biuro Projektu – Wrocław (54-105),  woj. Dolnośląskie 
W czasie trwania umowy będzie występowała konieczność wyjazdów służbowych do miejsca prowadzenia prac 

badawczych (do 100 km od miejsca pracy) 
Nr ref. Inż. 1/01/2019 

 
Zakres obowiązków: 

 
 nadzór nad aspektami technologiczno – logistycznymi; 
 współudział przy definiowaniu i weryfikacji wymagań funkcjonalnych i technicznych poszczególnych 

zakresów badawczych włączając: 
- sterowanie oraz optymalizację reaktorów do toryfikacji odpadów, 
- system sterowania, sterownik, 
- optymalizację procesową urządzeń, 
- technologię przetwarzania odpadów i logistykę wewnętrzną,  

 udział w przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnych dla nowych oraz modyfikowanych elementów 
technologii; 

 raportowanie zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu informacji; 
 ścisła współpraca z Dyrektorem Badan i Rozwoju. 

 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe lub podyplomowe kierunkowe – ochrona środowiska, inżynieria środowiska, 
gospodarka odpadami, lub inne zgodne z zakresem obowiązków, 

 minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie w branży zagospodarowania odpadów, 
 znajomość procesów projektowania, budowy i uruchamiania  instalacji do zagospodarowania odpadów, 

linii technologicznych, maszyn lub urządzeń, 
 doświadczenie w przygotowaniu koncepcji i projektów ciągów technologicznych do zagospodarowania 

odpadów, odpadów palnych, organicznych, 
 doświadczenie w zakresie funkcjonowania maszyn i urządzeń do przetwarzania i transportu bliskiego 

odpadów, 
 aktualne prawo jazdy kategorii B, 

 
Oferujemy: 

 Umowę o pracę w wymiarze niepełnego etatu na czas określony do dnia 30.04.2019, 

 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji, 
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 Przejrzyste zasady współpracy, 

 Niezbędne narzędzia pracy. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: praca@ekopartner-recykling.pl. Dokumenty 
aplikacyjne należy składać do 28.01.2019 r. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wybór zostanie dokonany na 
podstawie złożonych ofert CV i po rozmowie kwalifikacyjnej, na której zostaną potwierdzone umiejętności, 
kwalifikacje i doświadczenie kandydata.  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ul. Zielona 3 dla 
potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2014, poz. 1182). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 
 


