
 
 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W LEGNICKIEJ STREFIE EKONOMICZNE J 

Należymy do Grupy VOSS Automotive zatrudniającej ponad 2700 osób na całym świecie, działającej w sektorze 
motoryzacyjnym na międzynarodową skalę. Specjalizujemy się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych 
rozwiązań według indywidualnych potrzeb klienta, wstępnym montażem gotowych systemów w zakresie układów 
hamulcowych, układów zawieszeń pneumatycznych oraz układów paliwowych, jak i bezpośredniej dostawie 
komponentów na linie produkcyjne klienta. 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Menedżer Projektu  
Miejsce pracy: Nowa Wieś Legnicka (pow. legnicki) 
 
Zakres obowi ązków:  

• Koordynacja projektów z zachowaniem wytycznych odnoszących się do kosztów, jakości i 
terminowości 

• Tworzenie i nadzór nad dokumentacją projektową  
• Koordynacja prac  zespołu projektowego  
• Koordynacja działań związanych z uruchamianiem nowych procesów, instalacją oprzyrządowania i 

maszyn niezbędnych do startu projektu  
• Uczestnictwo w procesie optymalizacji produktu i procesu  
• Prezentowanie wyników i statusu projektu klientom, audytorom oraz wewnątrz organizacji  

Wymagania:  

• Wykształcenie wyższe techniczne 
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branży automotive (lub jako inżynier 

produktu, procesu) 
• Znajomość standardów i narzędzi jakościowych 
• Umiejętność rozwiązywania problemów 
• Umiejętność obsługi komputera (MS Office) 
• Znajomość systemu SAP dodatkowym atutem 
• Dobra znajomość języka angielskiego 
• Elastyczne i otwarte nastawienie do pracy, wysoka motywacja, wyraźne umiejętności pracy 

zespołowej 
• Dobra organizacja pracy 

Oferujemy:  

• Praca z perspektywami w szybko rozwijającym się przedsiębiorstwie 
• Stałe zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
• Różnorodny program szkoleniowy o profilu zawodowym i personalnym 
• Międzynarodowe środowisko pracy 
• Odpowiedzialną i samodzielną pracę 
• Przyjazną atmosferę pracy 
• Pakiet socjalny, w tym m.in. dofinansowanie zajęć sportowych (karta Multisport) 

 
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji  

za pośrednictwem za pośrednictwem strony Pracuj.p l lub bezpośrednio na adres rekrutacje@voss.net 
 

Na CV prosimy o umieszczenie poniższej informacji: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie aktualnej oraz 
przyszłej rekrutacji prowadzonej przez firmę VOSS Automotive Sp. Z o.o., Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 
Legnickie Pole, na podstawie art. 23.3.  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 
2014 r. poz 1182 ). Jednocześnie wiem, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli 
przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 


