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Jesteśmy Signify, poprzednio Philips Lighting. 

Jako światowy lider w branży oświetleniowej, nieustannie wyprzedzamy istniejące trendy. Dzięki naszej pozycji 

lidera w dziedzinie zintegrowanego oświetlenia oraz Internetu Rzeczy, kreujemy nowe standardy w analityce 

danych, sztucznej inteligencji, inteligentnych domach, biurach, miastach i nie tylko! 

 

Poszukujemy osoby chętnej, która dołączy do naszego Zespołu R&D w Kętrzynie jako Development 

Engineer. 

 
Praca dla Signify oznacza bycie kreatywnym i zdolnym do adaptacji. Nasza kultura ciągłego doskonalenia się 

oraz angażowania się na rzecz różnorodności i integracji tworzy środowisko, które pozwoli Ci rozwijać swoje 

umiejętności oraz odnosić sukcesy zawodowe. 

Signify jest jedną z nielicznych firm na całym świecie która osiągnęła neutralność węglową. Jednak nie 

zatrzymujemy się i stawiamy sobie jeszcze bardziej śmiałe i ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju: 

chcemy podwoić obecny pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo do 2025 roku. 

Jako Development Engineer będziesz odpowiedzialny za rozwój i dokumentowanie koncepcji opraw 

oświetleniowych poprzez projektowanie ich komponentów zgodnie ze specyfikacją i wiedzą inżynierską. 

Współpracując blisko z działami Zarządzania Produktem, Jakości i Badań, będziesz częścią międzynarodowego 

zespołu technicznego skupionego na rozwoju nowych produktów (NPI) w branży oświetleniowej. 

Poszukujemy osób innowacyjnych, potrafiących myśleć przyszłościowo, dla których pasją jest zrównoważony 
rozwój. Jeśli pasujesz do tego opisu, skontaktuj się z nami! 
 

Czym się będziesz zajmować? 
 

• Oceną wymagań koncepcji produktu pod kątem ich wykonalności; 

• Opracowywaniem koncepcji mechanicznej komponentów i modułów opraw oświetleniowych  
w środowisku CAD (SolidEdge), zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, normatywnymi, kosztowymi  
i jakościowymi, z wykorzystaniem metodologii / narzędzi takich jak DfSS, Value Engineering, DfA, 
DFMA; 

• Przygotowaniem dokumentacji technicznej produktu dla powierzonych komponentów, modułów oraz 
ich wydaniem technicznym; 

• Uczestniczeniem w dyskusjach technicznych z dostawcami; 

• Udziałem w definiowaniu i przeprowadzaniu testów funkcjonalnych i normatywnych dążących do 
wprowadzenia produktu; 

• Przeprowadzaniem działań mających na celu doskonalenie portfolio produktów (np. analiza 
produktów własnych i konkurencji, ocena stosowanych rozwiązań technicznych/technologicznych, 
proponowanie zmian); 
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• Wsparciem innych działów w obszarze technicznym (produkcja, jakość, ...); 

• Pracą w duchu ciągłego doskonalenia (LEAN). 
 

Twoje kwalifikacje 
 

• Tytuł licencjata, inżyniera lub magistra z inżynierii mechanicznej; 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego (zarówno w mowie, jak i w piśmie), będzie 
niewątpliwym walorem; 

• Nastawienie na pracę w międzynarodowej, zróżnicowanej grupie; 

• Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań i otwartość w komunikacji; 

• Mile widziane doświadczenie w projektowaniu: 
o produktów w środowisku CAD, poparte przykładami’ 
o komponentów w technologii wtrysku i odlewania wysokociśnieniowego, obróbki plastycznej 

blach, druku 3D, poparte przykładami’ 
o produktów dla przemysłu oświetleniowego; 

• Uczestniczenie i zarządzanie projektami technicznymi od fazy koncepcyjnej do fazy realizacji. 
 

Co otrzymasz w zamian? 
 

• Pracę dla firmy będącej liderem na światowym rynku 

• Międzynarodowe środowisko pracy, pozwalające na praktyczne wykorzystanie języka angielskiego i 
możliwość zdobycia cennej wiedzy biznesowej 

• Miłych współpracowników i atmosferę pracy XXI wieku 

• Szybki rozwój kariery 

• Premię za wyniki pracy 

• Unikalny pakiet świadczeń socjalnych (karta sportowa, dofinansowanie do wakacji, bilety do kina i na 
imprezy oraz wiele innych) 

• Prywatną opiekę medyczną  

• Ubezpieczenie grupowe/rodzinne 

• Możliwość przystąpienia do programów emerytalnych 

• Dostęp do bezpłatnych platform szkoleniowych, rozwijających kompetencje i indywidualne 
zainteresowania (on the go - możesz szkolić się w domu na telefonie / tablecie, itp.) 

• Wsparcie szkoleniowe w pierwszych miesiącach pracy. 
 
Oferujemy wiele możliwości rozwoju kariery, takich jak mentoring, coaching i stretch assignments, z silną 
międzynarodową ekspozycją. Uczenie się jest podstawą naszej kultury. Poprzez ciągłą naukę, zmieniamy 
branżę. Masz szansę uczyć się każdego dnia, zdobywać nowe umiejętności i perspektywy dzięki dostosowanym 
do Twoich potrzeb programom online oraz doświadczeniom zdobywanym w trakcie pracy. 
 

Nasz proces rekrutacji 
 

1. 
Prześlij nam 
swoje CV po 
angielsku 
mark.szabo@sign
ify.com 

2. 
Rozmowa 
video/telefoniczn
a z naszym 
zespołem 
rekrutacyjnym 

3. 
Rozmowa 
video/telefoniczn
a z 
zatrudniającym 
managerem 

4. 
Osobiste 
spotkanie 
 
 
 

5. 
Rozpoczęcie 
Twojej kariery z 
Signify 
 
 

 

  


