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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! 

Chcesz rozpocząć karierę w jednej z najbardziej zrównoważonych firm na świecie? W szybkim tempie rozwijać się 
zawodowo i zasmakować, jak funkcjonuje życie w firmie o globalnym zasięgu, a po 2 latach otrzymać ofertę na 
specjalistycznych stanowiskach? Oto okazja! 
 

Czym Będziesz Się Zajmować? 
 
Program realizowany jest w naszym zakładzie Signify w Kętrzynie (zajmujemy się produkcją opraw 
profesjonalnych), gdzie możesz zacząć budować swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu inżynierii oraz rozwijać 
swoje umiejętności w trakcie programu rotacyjnego (w różnych działach inżynieryjnych w Kętrzynie) – łącznie przez 
2 lata. 
 

Do Twoich zadań będzie należało 
  

• Realizacja ciekawych projektów i stawianie czoła wyzwaniom z obszaru inżynierii rozwoju produktów; 

• Utrzymywanie bliskiej współpracy z Partnerami Biznesowymi różnego szczebla; 

• Możliwość uczestnictwa w spotkaniach biznesowych; 

• Zdobywanie praktycznego doświadczenia np. w zakresie Six-Sigma, Lean; 

• Współpraca z menedżerami wysokiego szczebla z Signify; 

• Nieustanne rozwijanie Twojej wiedzy na temat rozwoju i wdrażania produktów. 
 

Twoje Kwalifikacje 
 

• Ukończyłaś(eś) studia (licencjackie/inżynierskie lub magisterskie) na kierunku inżynieryjnym 
(ewentualnie jesteś na ostatnim roku studiów) 

• Posiadasz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego 

• Jesteś elastyczna(y) i działasz proaktywnie 

• Jesteś otwarta(y) na ciągły rozwój 

• Posiadasz duże ambicje i chęć budowania doświadczenia biznesowego w globalnej firmie o wysokich 
standardach 

 

Co otrzymasz w zamian? 
 

• Umowę na atrakcyjnych warunkach 

• Atrakcyjne świadczenia 

• Pracę dla firmy będącej liderem na światowym rynku 

• Współpracę z kreatywnym i energicznym zespołem 

• Szybki rozwój kariery 

Program Staży Inżynieryjnych  

w Kętrzynie 
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• Premia za wyniki pracy 

• Szerokie możliwości uczenia się i rozwoju 
 
Oferujemy wiele możliwości rozwoju kariery, takich jak mentoring, coaching i elastyczne zadania, z silną 
międzynarodową ekspozycją dla dynamicznych profili. Uczenie się ma fundamentalne znaczenie dla naszej 
kultury. Poprzez ciągłe uczenie się zmieniamy branżę. Masz szansę uczyć się każdego dnia, zdobywać nowe 
umiejętności i perspektywy dzięki dostosowanym programom online i doświadczeniom w pracy. 
 
See #SignifyLife through the eyes of our employees! 

 
 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 
 
 

 
 
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę Karier oraz stronę Signify 

  


