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Polski producent przemysłowych urządzeń i systemów chłodzenia i odzysku energii z siedzibą w 
Starachowicach, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

 

Inżynier ds. Badań i Rozwoju 
 

Główne zadania: 

▪ Opracowywanie koncepcji nowych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła rozwijanych w ramach 
projektów badawczo-rozwojowych 

▪ Prowadzenie prac doborowych i obliczeniowych 
▪ Wykonywanie analiz techniczno – ekonomicznych zastosowania urządzeń 
▪ Prowadzenie analiz cieplno - przepływowych 
▪ Udział przy produkcji i testach zaprojektowanych urządzeń 

 

Nasze oczekiwania: 

▪ Wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat: mechaniczne, energetyka, inżynieria środowiska, 
chłodnictwo, klimatyzacja, instalacje przemysłowe lub pokrewne 

▪ Znajomość podstaw działania urządzeń chłodniczych, pomp ciepła 
▪ Umiejętność pracy w zespole 
▪ Zaangażowanie i chęć do pracy 
▪ Gotowość do podjęcia pracy w głównej siedzibie firmy w Starachowicach 

 

Mile widziane: 

▪ Doświadczenie na podobnym stanowisku 
▪ Komunikatywna znajomość języka angielskiego 
▪ Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych 
▪ Znajomość oprogramowania do modelowania przestrzennego np. SolidWorks 

 
Oferujemy: 

▪ Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, nastawionej na intensywny, dalszy rozwój 
▪ Możliwość uczestniczenia w wymagających, innowacyjnych projektach dla klientów z wielu branż 
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności 
▪ Możliwość dalszego rozwoju i zdobycia bogatego doświadczenia 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na nasz adres 

info@mas-sp.pl 
 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.  

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 
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