
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma BART Sp. z o.o., odnosi sukcesy na rynku przemysłowym w branży wentylacji, odpylania i klimatyzacji. Oferuje kompleksową 
obsługę inwestycji przemysłowych dla liderów rynkowych wielu sektorów w dziedzinie oczyszczania powietrza w procesach 
produkcyjnych, ochrony stanowisk pracy, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Zakres usług obejmuje: projektowanie, doradztwo, dobór 
technologii i urządzeń, wykonanie elementów, montaż instalacji i ich serwis. W związku z pozyskaniem nowych projektów poszukuje 
kandydatów, pragnących dołączyć do zespołu cenionych na rynku specjalistów BART Sp. z o.o. na stanowisku: 
 

 

PROJEKTANT  - instalacje sanitarne i przemysłowe - Wrocław 
 
 

 

Zakres obowiązków: 
• Prowadzenie / współpraca z Głównym Projektantem w prowadzeniu projektu, 

• Opracowywanie rysunków projektowych instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, chłodzenia i odpylania oraz 
wielobranżowa koordynacja opracowań projektowych, 

• Przygotowywanie specyfikacji, opisów technicznych, obliczeń i rysunków instalacyjnych branży HVAC, 

• Zapewnienie opracowania projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym i finansowym oraz według 
określonych standardów jakościowych, 

• Przygotowywanie dokumentacji technicznej do urzędów i na budowy, 

• Wykonywanie nadzorów na budowach oraz inwentaryzacji, 

• Współpraca z działem handlowym firmy, 

• Prowadzenie uzgodnień technicznych, doradztwo i pomoc dla klientów  

• Wsparcie Kierownika Budowy przy realizacji projektu i koordynowaniu prac na budowie. 

Od kandydatów oczekujemy: 
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (wentylacja , odpylanie, instalacje sanitarne), 

• Znajomość obsługi AutoCad, Ventpack, pakietu MS Office, 

• Co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji,  

• Samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu, 

• Doświadczenie w realizacji samodzielnych projektów, 

• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, 

• Dokładność, sumienność, odpowiedzialność, 

• Umiejętność logicznego (analitycznego) rozumowania i wyciągania wniosków, 

• Gotowość do częstych wyjazdów, 

• Posiadanie prawa jazdy kat. B, 

• Znajomość języka angielskiego (będzie dodatkowym atutem),      

• Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania instalacji sanitarnych (będą 
dodatkowym atutem). 

Oferujemy:  
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, 

• Pracę w dynamicznym zespole, 

• Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia w stale rozwijającej się firmie, 

• Narzędzia pracy umożliwiające realizacje zadań. 

• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w postaci CV wraz z obowiązującymi klauzulami na adres: 
rekrutacja@bart-vent.pl. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! 
 

BART Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe we Wrocławiu 
 

www.BART-VENT.pl, www.BTcleanroom.pl, www.odpylanie.pl 
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