
Chcesz rozpocząć karierę w jednej z najbardziej zrównoważonych firm na świecie? Chcesz w szybkim 

tempie rozwijać się zawodowo i po 2 latach otrzymać ofertę na specjalistycznych lub menadżerskich 

stanowiskach średniego szczebla? Oto okazja! 

 

Czym Będziesz Się Zajmować? 

 

Program realizowany jest w jednym z naszych biznesów w Pile (zajmujemy się produkcją elektroniki 

oświetleniowej, inteligentnych opraw konsumenckich i profesjonalnych oraz lamp 

konwencjonalnych), gdzie możesz budować swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu Łańcucha 

Dostaw i Logistyki oraz opanować tę dziedzinę, w trakcie programu rotacyjnego (w różnych działach i 

biznesach w Pile) - łącznie przez 2 lata (system rotacji obejmować będzie 4 rotacje po 6 miesięcy), a 

do Twoich zadań będzie należało: 

 

• Realizacja ciekawych projektów i stawianie czoła wyzwaniom z obszaru Produkcja / 

Przemysł/Logistyka 

• 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 zarządzania produkcją i łańcuchem 

dostaw 

 

Twoje Kwalifikacje 

 

• Ukończone studia magisterskie lub licencjackie w dziedzinie inżynierii lub łańcucha 

dostaw (ewentualnie studenci ostatniego roku studiów) 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

• Elastyczność i proaktywność 

• Otwartość na ciągły rozwój 

• Duża ambicja i chęć budowania doświadczenia biznesowego w globalnej firmie o 

wysokich standardach 

 

Co otrzymasz w zamian… 

 

• Umowę o pracę na atrakcyjnych warunkach 

• Atrakcyjne świadczenia 

• Praca dla firmy będącej liderem na światowym rynku 

• Mili współpracownicy i atmosfera pracy XXI wieku 

• Szybki rozwój kariery 

• 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. 

 

 

 


