
 
Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj

Największe przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj
Winkelmann Group, składającej się z kilkunastu niezale

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku
prestiżowych światowych marek. W zwi

poszukujemy do
 

 
Jaki zakres obowiązków i odpowiedzialno

� Inicjowanie i realizacja programów optymalizuj
� Wsparcie Kierownika Projektu w zarz
� Zarządzanie komunikacją wewną
� Nadzór nad terminową realizacją
� Przygotowywanie sprawozdań z wykonywanej pracy,
� Wsparcie w wprowadzeniu zmian zwi
� Wsparcie Kierownika Projektu w 
� Koordynowanie działań związanych z próbami technicznymi na produkcji 
� Nadzorowanie i raportowanie wska
� Nadzór nad materiałami prototypowymi (zamawianie, wydawanie).

 

Oczekiwania wobec Kandydatów: 
 

� wykształcenie wyższe techniczne (budowa maszyn lub pokrewne
� dobra znajomość  języka angielskiego
� bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (
� mile widziana znajomość rysunku technicznego
� duże zdolności organizacyjne oraz zdolno
� umiejętność pracy w grupie, 
� komunikatywność, asertywność, orientacja na wyniki.

      
W zamian oferujemy: 
 

� stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
� pracę w międzynarodowym środowisku,
� perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
� ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami, 
� skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
� możliwość używania języków obcych 
� możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
� świadczenia z ZFŚS: kartę Multisport,
� dofinansowaną stołówkę pracownicz
� imprezy integracyjne, 
� roczne rozmowy pracownicze. 

      
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgod
osobowych na adres: 

e-mail: Elzbieta.Swidzinska
  

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 
 
 

 
 

to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej. 
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.

ę z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

Sektor automotive Winkelmann Sp. z o. o. od 2005 roku zajmuje się produkcją części 
W związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tej bran

poszukujemy doświadczonych osób na stanowisko: 

Lider Projektów 
Miejsce pracy: Legnica 

zków i odpowiedzialności proponujemy? 
Inicjowanie i realizacja programów optymalizujących koszty, 
Wsparcie Kierownika Projektu w zarządzaniu projektami zgodnie z obowiązującymi normami, 

ą wewnątrz zespołu projektowego, 
 realizacją zadań ujętych w harmonogramie, 

ń z wykonywanej pracy, 
sparcie w wprowadzeniu zmian związanych z procesem produkcyjnym (Change Management),

Wsparcie Kierownika Projektu w walidacji, w wprowadzaniu procesu produkcyjnego w zakładzie,
ń ązanych z próbami technicznymi na produkcji oraz budow

Nadzorowanie i raportowanie wskaźników projektowych oraz dokumentacji, 
Nadzór nad materiałami prototypowymi (zamawianie, wydawanie). 

sze techniczne (budowa maszyn lub pokrewne – mile widziane) lub
zyka angielskiego (w  mowie i piśmie) – język niemiecki będzie dodatkowym atutem, 
ść pakietu MS Office (MS Project, Excel, Word, Power Point), 
ść rysunku technicznego, 

ci organizacyjne oraz zdolność planowania, 

ść, orientacja na wyniki. 
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Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie dany

Dział Personalny 
WINKELMANN Sp. z o. o. 

ul. Jaworzyńska 277 
59-220 Legnica 

mail: Elzbieta.Swidzinska@winkelmann-automotive.com

że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi 

www.winkelmann-group.de 
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