
 
 

Winkelmann Sp. z o. o. to 
motoryzacyjnej i grzewczej. Najwi

zatrudniające obecnie 1300 pracowników.
WinkelmannGroup,składaj

biznesowych,zlokalizowanych na całym 

Sektor automotiveWinkelmann Sp. z o. o. od 2005 rok u zajmuje si
samochodowych dla presti ż
rozwojem i nowymi inwestycjami w tej bran

Tłumacz j

 
Jaki zakres obowi ązków i odpowiedzialno

-pomoc w tłumaczeniu dokumentacji z j. niemieckiego 

-dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji

-udział we wdrażaniu nowych narz

-wsparcie w aktualnych zadaniach

Oczekiwania stawiane K andydatom:

-biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i pi

-biegłaznajomość MS Office

-samodzielność, 

-komunikatywność, 

-zdolność analitycznego myś

-mile widziana wiedza z zakresu zagadnie

W zamian oferujemy: 
 

-umowę zlecenie na okres 10 m
-perspektywy rozwoju zawodowego
-ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami

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

 

to dynamicznie rozwijająca się firma,działają
motoryzacyjnej i grzewczej. Największe przedsiębiorstwoprodukcyjne w Legnicy, 

ące obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią niemieckiej 
WinkelmannGroup,składającej się z kilkunastu niezależnych 

biznesowych,zlokalizowanych na całym świecie. 

Sektor automotiveWinkelmann Sp. z o. o. od 2005 rok u zajmuje si ę
samochodowych dla presti żowych światowych marek. W zwi ązku z intensywnym 
rozwojem i nowymi inwestycjami w tej bran ży poszukujemy osób na stanowisko:

 

Tłumacz j ęzyka niemieckiego  

w Dziale Jako ści 
(umowa zlecenie) 

zków i odpowiedzialno ści proponujemy?  

okumentacji z j. niemieckiego na język polski i odwrotnie

obieg dokumentacji, 

iu nowych narzędzi jakościowych, 

wsparcie w aktualnych zadaniach. 

andydatom:  

ęzyka niemieckiego w mowie i piśmie, warunek konieczny

 MS Office(Excel, Power Point, Office), 

 analitycznego myślenia, 

z zakresu zagadnień jakościowych. 

10 m-cy, 
perspektywy rozwoju zawodowego, 

nowoczesnymi technologiami. 

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

Dział Personalny 

 

 firma,działająca w branży 
biorstwoprodukcyjne w Legnicy, 

ęś ą niemieckiej 
żnych jednostek 

 

Sektor automotiveWinkelmann Sp. z o. o. od 2005 rok u zajmuje si ę produkcj ą części 
ązku z intensywnym 

poszukujemy osób na stanowisko:  

zyk polski i odwrotnie, 

mie, warunek konieczny, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na 



WINKELMANN Sp. z o. o. 
ul. Jaworzyńska 277 

59-220 Legnica 
e-mail:Elzbieta.Loza@winkelmann-automotive.com 

 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemysiętylko 
z wybranymiosobami. 
 
 

www.winkelmann-group.de 

 


