
 
 

 

 

Pracownik administracyjny  
w obszarze związanym z optymalizacją procesów produkcyjnych 

Praca tymczasowa 

Miejsce pracy: Legnica 

 

Do zadań pracownika należeć będzie: 

 

• wsparcie administracyjne obszaru związanego z optymalizacją procesów produkcyjnych 

• zamawianie niezbędnych części oraz materiałów na potrzeby optymalizacji procesów produkcyjnych 

• prace biurowe związane z wprowadzaniem danych do systemu komputerowego 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 

• znajomości obsługi pakietu MS Office i innych biurowych aplikacji oraz urządzeń 

• komunikatywności, chęci do nauki oraz sumienności 

• znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

• znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem 

 

Oferujemy: 

 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową 

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w nowocześnie zarządzanej i rozwijającej się firmie 

 
Grupa przedsiębiorstw firmy Viessmann jest jednym          

z wiodących w skali światowej producentów systemów 

techniki grzewczej. Kierowane w trzecim pokoleniu 

przez prof. Martina Viessmanna przedsiębiorstwo 

zostało założone w 1917 roku. Obrót całej grupy wynosi 

2 mld EURO, a zatrudnienie ponad 10.600 

pracowników. Posiadamy 27 zakłady produkcyjne                  

w 11 krajach oraz sieć dystrybucyjną łącznie w 74 

krajach, a także 120 oddziałów handlowych na całym 

świecie. 

Zakład w Legnicy istnieje od 2000 roku, zatrudnia ponad 600 

pracowników i dostarcza podzespoły dla Grupy Viessmann, 

produkowane w oparciu o Lean Management oraz szeroko 

rozwiniętą giełdę pomysłów pracowniczych. 

 

Viessmann, jako przedsiębiorstwo rodzinne, kładzie 

szczególny nacisk na odpowiedzialne działanie.                      

We wszystkich procesach zwracamy uwagę na przyjazność 

dla środowiska naturalnego i wspieramy zastosowanie 

energii odnawialnych. 

 



• mile widziane osoby o statucie studenta lub absolwenta 

Z zainteresowaniem oczekujemy na Państwa aplikacje, które prosimy przesyłać na adres: 

 

praca@viessmann.com 

 

lub 

 

Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. 

Ul. Jaworzyńska 289 

59-220 Legnica 

tel. 76 87 68 115 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

 

Termin składania aplikacji: 07.02.2018 r. 
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