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STANOWISKO:   STARSZY INŻYNIER BRANŻY TECHNOLOGICZNO - 
PROCESOWEJ (OIL&GAS) 

DZIAŁ/ BRANŻA:  BRANŻA  TECHNOLOGICZNO - PROCESOWA 
 
Miejsce pracy:     Warszawa, Polska 

KTI POLAND S.A. jest międzynarodową firmą EPC o ugruntowanej pozycji na 
rynku oferującą usługi z zakresu projektowania, realizacji dostaw i budowy 
instalacji w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym, chemicznym i 
energetycznym. 
 
Do swojego biura w Warszawie poszukujemy kandydatów na stanowisko Starszego 

Inżyniera Branży Technologiczno - Procesowej  z dobrą znajomością języka 
angielskiego. 
OPIS STANOWISKA:  

- Techniczne ustalenia z Klientami oraz licencjodawcami,  
- Planowanie prac projektowych, 
- Opracowanie projektu koncepcyjnego - FEED (schematy przepływowe, bilanse materiałowo - 

cieplne oraz  najważniejszy sprzęt D/S), 
- Opracowanie instrukcji obsługi w zakresie dotyczącym działu technologicznego, 
- Przygotowanie i komentowanie schematów P&ID, 
-  Udział w  naradach technicznych, 
- Uczestniczenie w testach i uruchomieniu instalacji,   
- Weryfikację i zatwierdzenie dokumentacji. 

WYMAGANIA: 
- Mgr inż. Inżynierii Chemicznej / Procesowej, 
- Minimum 7-8 lat doświadczenia w projektowaniu dla przemysłu, w tym:  5-letnie 

doświadczenie w projektowaniu dla przemysłu Oil&Gas, 
- Język angielski w stopniu dobrym. 

OFERUJEMY: 
- Umowę o pracę w firmie inżynierskiej o ugruntowanej pozycji na rynku, 

- Dobrą atmosferę pracy, 

- Udział w ciekawych, wielobranżowych projektach realizowanych w kraju i za granicą dla 

renomowanych klientów w branżach: Oil & Gas, chemicznej i energetycznej, 

- Współpraca z wysokiej klasy specjalistami z kraju i zagranicy, 

- Atrakcyjny pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna LUX MED, ubezpieczenie NNW, 

Karta MultiSport, dofinansowanie wypoczynku. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą na adres mailowy: 
hr@ktip.pl .  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach 
aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez KTI Poland SA z siedzibą w 
Płocku przy ul. Zglenickiego 42, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018, poz. 1000)”.  
 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa aplikacji również podczas 

przyszłych rekrutacji prowadzonych przez KTI Poland SA, prosimy o zawarcie w CV 

dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KTI Poland SA z siedzibą w 

mailto:ktipoland@ktip.pl,
http://www.ktip.pl/
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Dokument jest własnością KTI Poland S.A. i należy go traktować jako poufny. 

Jego zawartość nie może być kopiowana, przekazywana innym podmiotom, używana, w całości lub częściowo, bez pisemnej zgody. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Płocku przy ul. Zglenickiego 42 danych osobowych zawartych w moich dokumentach 

aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”. 

 


