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STANOWISKO:   INŻYNIER ROZRUCHU BRANŻY APARATURY KONTROLNO – 
POMIAROWEJ  

 
DZIAŁ/ BRANŻA: DZIAŁ REALIZACJI BUDOWY  
 
 
Miejsce pracy:     Płock, 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. 
 
OPIS STANOWISKA:  

- Zapewnienie zakończenia wszystkich działań związanych z uruchomieniem instalacji, z uwzględnieniem 

wszystkich testów oraz przygotowaniem i dostarczeniem dokumentacji  zgodnie z wymaganiami, 

- Zapewnienie aktualności i dokładności rysunków powykonawczych, 

- Odpowiedzialność za sprawdzanie obwodów pętli, 

- Nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z kalibracją czujników, 

- Zapewnienie dostępności dokumentacji, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu wymaganych 

do wykonania ustalonego zakresu prac, 

- Udział w przygotowaniu procedury odbioru wstępnego i uruchomienia, w tym weryfikacja planu QA/QC, 

- Udział w inspekcjach z udziałem Podwykonawców i Klienta, 

- Koordynacja realizacji robót, 

- Dbanie o uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń i komponentów I&C, wspieranie 

uruchomienia systemów I&C oraz zapewnienie właściwego i celowego kierunku technicznego, 

- Rejestrowanie wpisów do listy poprawek dla kierownictwa budowy i uruchomienia, 

- Zapewnienie przestrzegania procedur rozruchu i prowadzenia właściwej dokumentacji, 

- Prowadzenie dziennego rejestru prac, 

- Identyfikowanie i rozwiązywanie kolizji pomiędzy rozwiązaniami zaprojektowanymi a rzeczywistymi 

warunkami na budowie. 

WYMAGANIA: 

- Wykształcenie kierunkowe z zakresu automatyki, 

- Znajomość języka angielskiego - warunek konieczny  

- Doświadczenie jako Pre-commissioning i Commissioning Engineer w przemyśle naftowym, gazowym, 

petrochemicznym, chemicznym lub energetycznym, 

- Wysoki poziom umiejętności organizacyjnych, 

- Umiejętność zarządzania zespołem. 

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, 
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- 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 Płocku przy ul. Zglenickiego 42 danych osobowych zawartych w 

moich dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”. 
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