
 

 

 
 
 
 
 
 
Vibracoustic Polska Sp. z o.o., do zakładu w Komornikach koło Środy Śląskiej, 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 

KOORDYNATOR PROTOTYPÓW  nr ref. DT/05/18-KP 
 

Oferujemy: 

 pracę w międzynarodowym środowisku, 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio z pracodawcą, 

 dodatkowe świadczenia dedykowane specjalnie naszym pracownikom (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie 

na życie, coroczne dofinansowanie okularów, nagrody jubileuszowe),  

 bogaty pakiet socjalny (bony na święta, wyprawki szkolne dla dzieci pracowników, dofinansowanie do wypoczynku 

dzieci, imprezy firmowe, tańsze bilety do kina oraz do obiektów sportowych) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Oferty wraz z podaniem numeru referencyjnego prosimy 
przesyłać na adres:  
Vibracoustic Polska Sp. z o.o.  
Dział Personalny, Komorniki ul. Polna 7, 55–300 Środa Śląska  
lub e-mailem na adres: 
rekrutacja@vibracoustic.com 
 

Proszę o umieszczenie wybranej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:  
 

1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w niniejszej rekrutacji 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vibracoustic Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie 
dokumentach oraz danych dodatkowych podanych przeze mnie dobrowolnie, w tym mojego wizerunku, w celu związanym z moim udziałem w niniejszym procesie rekrutacyjnym 
rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 
 

2. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vibracoustic Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie 
dokumentach oraz danych dodatkowych podanych przeze mnie dobrowolnie, w tym mojego wizerunku, w celu związanym z moim udziałem w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 
Administratorem danych osobowych jest Vibracoustic Polska Sp. z o.o. (Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska).  
 

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 §1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 
 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania niniejszej rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 m-cy.  
 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).  
 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu. 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne 

 minimum 3 lata doświadczenia na podobnym 

stanowisku w branży automotive, 

 dobra znajomość rysunku technicznego, 

 dobra znajomość języka angielskiego (w mowie 

i w piśmie) – warunek konieczny, 

 znajomość metodologii APQP, 

 mile widziana znajomość przetwarzania 

poliuretanów, 

 analityczne myślenie, 

 komunikatywność, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 gotowość do częstych wyjazdów służbowych 

Obowiązki: 

 Wspomaganie działu rozwoju w koordynacji 

działań związanych z prototypami, 

 Uczestnictwo we wdrażaniu i rozwoju nowych 

produktów, 

 Wspomaganie inżyniera produktu w koordynacji 

i walidacji prototypów, 

 Wprowadzanie niezbędnych zmian w produktach 

zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, 

 Koordynowanie czasowego przeprowadzania 

testów statycznych i dynamicznych, 

 Koordynowanie dostarczenia prototypów na 

czas, 

 Kooperacja zewnętrznymi dostawcami narzędzi, 

 Przestrzeganie zasad APQP. 
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