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Poszukujemy osoby, która dołączy do naszego Zespołu Factory Development w Kętrzynie jako 

Engineering Project Manager. 

 
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. 

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! 

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 Engineering Project Manager będziesz się zajmować prowadzeniem różnego rodzaju projektów. 

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? 
 

• Zarządzanie kross-funkcjonalnym zespołem industrialnym, 

• Planowanie i zarządzanie kompleksowymi projektami: wdrażanie nowych produktów w fabryce, 
projekty oszczędnościowe oraz rozszerzające bieżącą ofertę produktów, 

• Przygotowywanie planów i prowadzenie projektów z uwzględnieniem celów kosztowych, 
jakościowych i produkcyjnych, 

• Monitorowanie i raportowanie postępów każdego projektu 
 

Twoje kwalifikacje 
 

• Minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, 

• Płynna komunikacja w języku angielskim, 

• Wiedza praktyczna odnośnie zasad i narzędzi stosowanych w prowadzeniu projektów, 

• Bardzo dobre umiejętności analityczne i komunikacyjne, 

• Umiejętność podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach pracy 
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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@signif
y.com 

2. 
Rozmowa 
video/telefoniczna 
z naszym zespołem 
rekrutacyjnym 

3. 
Rozmowa 
video/telefoniczna 
z zatrudniającym 
managerem 

4. 
Osobiste spotkanie 
 
 

 

5. 
Rozpoczęcie Twojej 
kariery z Signify 
 
 

 
 
 
Więcej informacji znajdziesz na naszej Stronie karier i naszej stronie Signify 

http://www.careers.signify.com/
http://www.signify.com/

