
  

ANKIETA 

Raport Wynagrodzeń Firm Produkcyjnych Branży Motoryzacyjnej w Polsce 

2018/2019 
(W przypadku kiedy Firma posiada kilka zakładów rozlokowanych w różnych częściach Polski, każdy zakład powinien uzupełnić oddzielną 

ankietę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lokalizacja 

Miasto:……………………………………………………………………… 

Województwo:…………………………………………………………. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna: 

  tak 
  nie 

 

Struktura własnościowa  

  polski kapitał 
  zagraniczny kapitał 

Wielkość zatrudnienia: …………………………………………….. 
(łącznie z pracownikami tymczasowymi) 
 

Ilość pracowników tymczasowych:…………………………… 

Roczne obroty w PLN (za 2017 r.):  

  Powyżej 1 miliarda PLN 
  Od 500 milionów do 1 miliarda 
  Od 50 milionów do 500 milionów 
  Poniżej 50 milionów 

 

Charakterystyka produkcji  
(prosimy o wybranie jednej, dominującej działalności) 
 
Rola firmy w łańcuchu dostaw: 
 

  Producent pojazdów (OEM) 
  Integrator modułów (Tier 0.5) 
  Dostawca modułów (Tier 1) 
  Dostawca systemów (Tier 2) 
  Dostawca części (Tier 3) 
  Dostawca półproduktów (Tier 4) 
  Usługi dla produkcji 

Rodzaj produkcji:  
  liniowa 
  gniazdowa 
  nie dotyczy 

Produkcja na Aftermarket:  
  tak 
  nie 

Pytania dodatkowe 

Udział obcokrajowców wśród osób zatrudnionych  

(w %) ……………………………………………………………………… 

 

Czy w przeciągu ostatniego roku (2017 r.) mieliście 

Państwo kłopoty z pozyskaniem pracowników 

produkcyjnych?*  

 Tak 

Nie 

 

Czy w przeciągu ostatniego roku (2017 r.) mieliście 

Państwo kłopoty z pozyskaniem pracowników 

administracyjnych (w tym stanowiska kierownicze)?* 

 Tak 

 Nie 

 

Czy korzystacie Państwo z usług firm pracy 

tymczasowej dla stanowisk produkcyjnych? ** 

Tak, w dużym stopniu (ponad 20% 

pracowników) 

Tak, w niewielkim stopniu (poniżej 20% 

pracowników)  

Nie, ale rozważamy korzystanie z takich usług 

Nie  

 

 

1. Dokument oraz wszystkie dane w nim zawarte, objęte są trójstronna 

umową o poufności zawartą pomiędzy Polska Izbą Motoryzacji, MBE 

Group oraz uczestnikiem badania.  

2. Wszystkie dane związane z wynagrodzeniami w Państwa firmach 

wysyłane  będą anonimowo i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie w 

celu przeprowadzenia badania, a wyniki przedstawiane będą jedynie w 

formie zbiorczych zestawień, podzielonych zgodnie z pytaniami 

dotyczącymi lokalizacji, struktury własnościowej i struktury 

zatrudnienia oraz charakterystyce produkcji. 

3. Uzupełnioną ręcznie (skan) lub elektronicznie ankietę, prosimy 

o wysłanie na dedykowany dla badania adres e-mail: 

raportwynagrodzen@pim.org.pl 

4. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ankiety prosimy 

o kontakt z osobami koordynującymi projekt:  

Magdalena Szczypińska – Polska Izba Motoryzacji –600 003 241, 

szczypinska@pim.org.pl 

Piotr Falfus – Goldman Recruitment(MBE Group) - 668 574 659, 

pfalfus@goldmanrecruitment.pl 

mailto:szczypinska@pim.org.pl
mailto:pfalfus@goldmanrecruitment.pl


  

 

  
Pytania dodatkowe 

Czy korzystaliście Państwo z usług firm pracy 

tymczasowej dla stanowisk administracyjnych w 2017 

r. (w tym stanowisk kierowniczych)?** 

Tak, w dużym stopniu (przynajmniej 15 

stanowisk) 

Tak, w niewielkim stopniu (mniej niż 15 

stanowisk)  

Nie, ale rozważamy skorzystanie z takich 

usług 

Nie  

 

Jak wysoki poziom fluktuacji wśród pracowników 

produkcyjnych w 2017 roku wystąpił w Państwa 

zakładzie?  

 7% i mniej 

 8-10% 

 11-20% 

 21-25% 

 26% i więcej 

 Nie mierzymy wskaźnika fluktuacji 

 

Jak wysoki poziom fluktuacji wśród pracowników 

administracyjnych w 2017 roku wystąpił w Państwa 

zakładzie?  

 7% i mniej 

 8-10% 

 11-20% 

 21-25% 

 26% i więcej 

 Nie mierzymy wskaźnika fluktuacji 

 

Proszę o podanie ram czasowych dla pełnego procesu 

rekrutacyjnego dla stanowisk produkcyjnych (od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania z działu 

produkcji, do momentu rozpoczęcia pracy) dla 

minimum 20 wakatów: 

 1-5 dni roboczych 

 6-10 dni roboczych 

 11-15 dni roboczych 

 16 – 30 dni roboczych 

 31 dni i więcej   

 

Pytania dodatkowe 

Czy w ciągu najbliższych dwóch lat (2018-2019) 

planujecie Państwo inwestycje związane z rozwojem 

firmy na terenie Polski (nowy zakład, rozbudowa 

zakładu, nowe linie produkcyjne, centra usług 

wspólnych)? 

 Tak, planowane są znaczące inwestycje 

Tak, planowane są niewielkie inwestycje 

związane z operacyjną działalnością firmy   

Nie, na ten moment nie są planowane żadne 

inwestycje  

Nie, planowane są redukcje w ramach 

struktur firmy w Polsce  

  

Czy w ciągu najbliższych dwóch lat (2017-2018) 

planujecie Państwo zwiększanie wynagrodzenia 

wśród pracowników produkcyjnych?  

Tak, planowane są podwyżki dla 

pracowników produkcyjnych.  

Nie, nie ma zaplanowanych podwyżek 

wynagrodzenia 

Nie, planowane są redukcje kosztów 

zatrudnienia  

 

Czy w ciągu najbliższych dwóch lat (2017-2018) 

planujecie Państwo zwiększanie wynagrodzenia 

wśród pracowników administracyjnych (w tym  kadry 

kierowniczej)?  

Tak, planowane są podwyżki dla 

pracowników produkcyjnych.  

Nie, nie ma zaplanowanych podwyżek 

wynagrodzenia 

Nie, planowane są redukcje kosztów 

zatrudnienia  

 

 

 

* kłopoty z pozyskaniem pracownika – proces rekrutacyjny 

nie zakończył się pełnym powodzeniem lub poszukiwania 

kandydatów trwały dużo dłużej niż pierwotnie zakładany 

czas.  

** Agencje Pracy Tymczasowej oraz rozwiązania takie jak: 

praca tymczasowa, contracting. Polegająca na 

leasingowaniu pracowników świadczących pracę na 

korzyść Państwa zakładu od firmy świadczącej usługę.  

 



  

 

 

1. Szanowni Państwo, ze względu na duże zróżnicowanie w strukturach firm zdecydowaliśmy się 

na stworzenie listy standardowych stanowisk wraz z opisem ich zakresu odpowiedzialności. 

Jeżeli przy wypełnianiu ankiety spotkacie się Państwo ze stanowiskiem, którego nie macie 

w strukturach, prosimy bardzo o posłużenie się konceptualizacją i dopasowanie obowiązków 

do innego stanowiska funkcjonującego w Waszej firmie.  

• Jeżeli w strukturach nie ma wskazanego stanowiska i wskazanych obowiązków, 

prosimy o zaznaczenie odpowiedzi „Brak stanowiska w strukturach” (znajdującego 

się w górnym prawym rogu okna stanowiska).  

• Jeżeli podane obowiązki są częścią zakresu obowiązków innego stanowiska, prosimy 

o zaznaczenie odpowiedzi: „Obowiązki należą do innego stanowiska”(znajdującego 

się w górnym prawym rogu okna stanowiska); uzupełnienie arkusza oraz wpisanie 

nazwy zastępczego stanowiska w oknie: Roczna pensja brutto.  

2. W przypadku, kiedy w Państwa organizacji funkcjonuje kilku pracowników na tym samym 

stanowisku, prosimy o wskazanie przedziału, od najniższej do najwyżej pensji na danym 

stanowisku (jeżeli wysokość premii jest zróżnicowana, również prosimy o wskazanie 

przedziałów).   

3. W przypadku sytuacji, w której nie odnajdziecie Państwo istotnego ze swojej perspektywy 

stanowiska ujętego w badaniu, prosimy o uzupełnienie ich w przeznaczonych do tego polach 

na końcu ankiety. Jeżeli wskazane stanowiska będą powtarzać się często, uwzględnimy je 

w raporcie lub uzupełnimy badanie.  

4. Uzupełnioną ręcznie (skan) lub elektronicznie ankietę, prosimy o wysłanie na dedykowany 

dla badania adres e-mail: raportwynagrodzen@pim.org.pl 

5. Podpisane dwa egzemplarze umowy o poufności prosimy wysłać na jeden z dwóch 

wskazanych adresów:  

Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa 

Goldman Recruitment, ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa 

Lub podpisany skan na adres e-mail: raportwynagrodzen@pim.org.pl 

6. Uzupełnione ankiety przyjmowane będą do 13 kwietnia 2018 r. włącznie. Zachęcamy jednak 

do jak najszybszego ich uzupełniania, co w razie potrzeby pozwoli nam na wprowadzenie 

ewentualnych poprawek i podniesienie wartości badań i raportu  

1 Nazwa stanowiska: Plant Manager 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie i koordynacja funkcjonowaniem zakładu 
produkcyjnego oraz poszczególnych działów firmy. 

•  Nadzór i udział w kluczowych projektach inżynieryjnych i 
inwestycyjnych.  

• Utrzymywanie dobrych relacji z załogą zakładu, 
dostawcami oraz Klientami.  

• Uczestnictwo w tworzeniu i egzekwowaniu budżetu.  

• Odpowiedzialność za wyniki finansowe zakładu.  

• Wsparcie działu sprzedaży w pozyskiwaniu zamówień.  

• Nadzór i zapewnianie ciągłej i jakościowej produkcji.  

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

mailto:raportwynagrodzen@pim.org.pl
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2 Nazwa stanowiska: Dyrektor Operacyjny 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• zarządzanie i koordynacja działów operacyjnych 
podległego zakładu (najczęściej produkcja, utrzymanie 
ruchu, infrastruktura), 

• uczestnictwo w tworzeniu i odpowiedzialność za 
wykonanie planów finansowych i strategicznych, 

• nadzór nad tworzeniem i egzekwowaniem budżetów, 

• nadzór nad realizacją planów produkcyjnych, 

• tworzenie, wdrażanie i egzekwowanie procedur 
operacyjnych, 

• raportowanie wyników operacyjnych do Zarządu. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)  

3 Nazwa stanowiska: Dyrektor Personalny 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

Odpowiedzialność za kilka zakładów produkcyjnych lub zakład powyżej 
1500 pracowników 

• Odpowiedzialność za kreowania i realizacja strategii 
personalnej,  

• Planowanie i negocjowanie budżetu na działania ZZL,  

• Nadzór nad procesami rekrutacji,  

• Koordynacja planowania sukcesji i ścieżek kariery,  

• Zarządzanie systemem szkoleń i rozwoju pracowników,  

• Tworzenie systemów ocen i motywacyjnych,  

• Współtworzenie i nadzór nad realizacją polityki 
wynagrodzeń,  

• Zarządzanie podległym zespołem. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

4 Nazwa stanowiska: Kierownik Personalny 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

Odpowiedzialność za jeden zakład produkcyjny 

• Odpowiedzialność za kreowania i realizacja strategii 
personalnej,  

• Planowanie i negocjowanie budżetu na działania ZZL,  

• Nadzór nad procesami rekrutacji,  

• Koordynacja planowania sukcesji i ścieżek kariery,  

• Zarządzanie systemem szkoleń i rozwoju pracowników,  

• Tworzenie systemów ocen i motywacyjnych,  

• Współtworzenie i nadzór nad realizacją polityki 
wynagrodzeń,  

• Zarządzanie podległym zespołem. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

5 Nazwa stanowiska: HR Business Partner/HR Generalist 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za realizację strategii personalnej w 
danym obszarze biznesu 

• Monitorowanie kluczowych wskaźników HR, 
diagnozowanie potrzeb,  

• Analizowanie procesów HR i przygotowywanie 
rekomendacji,  

• Inicjowanie i wdrażanie usprawnień dla biznesu, m.in. 
polityka wynagrodzeń, systemy motywacyjne, szkolenia, 

• Współpraca z centralą firmy w zakresie wdrażania polityki i 
narzędzi HR na danym obszarze,  

• Prowadzenie i uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych, 

• Przygotowanie planu i realizacja budżetu. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

6 Nazwa stanowiska: Specjalista ds. rekrutacji 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za realizację procesów rekrutacji 
pracowników,  

• Tworzenie procedur na potrzeby rekrutacji wewnętrznej i 
zewnętrznej,  

• Przygotowywanie profili Kandydatów i opisów stanowisk 
na potrzeby rekrutacji,  

• Opracowanie lub dobór narzędzi i metod selekcyjnych,  

• Codzienna współpraca z agencjami doradztwa 
personalnego i agencjami pracy tymczasowej,  

• Przygotowywanie raportów  opinii na temat kandydatów,  

• Wspieranie i szkolenie kadry kierowniczej z zakresu 
efektywnej rekrutacji personelu.   

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

7 Nazwa stanowiska: Dyrektor Finansowy 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy 

• Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych 

• Nadzór nad przygotowaniem budżetów i planów 
wieloletnich oraz kontrola ich realizacji 

• Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli 
wewnętrznych i politykę podatkową, 

• Optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku 
obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych 

• Odpowiedzialność za płynność finansową,  

• Kontakty z instytucjami zewnętrznymi: bankami, firmami 
audytorskimi itd.  

• Nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, 
kontrolingu i innych (np. IT, administracji, audytu wew.) 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

8 Nazwa stanowiska: Kontroler finansowy 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• przygotowywanie rocznego budżetu, forecastów, planu 
wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń 

• dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej 
do podejmowania decyzji kierownictwu firmy 

• dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości 
zarządczej 

• tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych 

• przygotowywanie dla działu księgowości danych 
dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych 

• przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla 
kierownictwa firmy 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

9 Nazwa stanowiska: Główny Księgowy 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych 
standardów  

• Odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z 
określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami 
kontrolingu oraz prawem podatkowym 

• Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z 
kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, 
prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych 

• Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, 
banków oraz instytucji zewnętrznych   

• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych 

• Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, 
ZUS, GUS, NBP) 

• Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

10 Nazwa stanowiska: Samodzielny Księgowy 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych  

• Dekretowanie i księgowanie dokumentów  

• Księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku 
odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp. 

• Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami 
księgi głównej 

• Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i 
raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji 
zewnętrznych 

• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP) 

• Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie 
wyciągów bankowych 

• Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

 

11 Nazwa stanowiska: Księgowy 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Dekretacja i księgowanie dokumentów 

• Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie 
wyciągów bankowych 

• Pomoc w czynnościach związanych z zamknięciem 
miesiąca i roku 

• Prowadzenie ewidencji kasowej 

• Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami: 
dostawcami i odbiorcami 

• Sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych 
deklaracji i sprawozdań finansowych 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

12 Nazwa stanowiska: Dyrektor Sprzedaży 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Kreowanie oraz wdrażanie strategii handlowej, 

• Ocena oraz rozwój nowych strategii biznesowych,  

• Projektowanie oraz nadzór nad realizacją założeń 
sprzedażowych,  

• Zarządzanie działem sprzedaży,  

• Tworzenie budżetu i kontrola nad jego realizacją,  

• Negocjowanie, zawieranie umów handlowych oraz 
koordynacja ich realizacji 

• Monitoring i analiza danych rynkowych danego segmentu 
oraz otoczenia konkurencyjnego. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

13 Nazwa stanowiska: Dyrektor techniczny 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie działem technologicznym, narzędziownią, 
rozwojem produktu 

• Zarządzanie i nadzór nad realizowanymi projektami, 

• Ścisła współpraca z zarządem spółki, budowanie i 
utrzymywanie relacji z Klientami i partnerami firmy,  

• Optymalizacja procesów w podległych działach,  

• Organizacja pracy podległych pracowników. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

 

14 Nazwa stanowiska: Technolog / Inżynier Procesu 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Opracowywanie parametrów procesu technologicznego,  

• Przygotowywanie instrukcji, norm materiałowych i 
dokumentacji technologicznej,  

• Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień,  

• Wsparcie działu jakości w nadzorowaniu jakości produkcji, 
surowców oraz we wdrażaniu działań naprawczych,  

• Inicjowanie i uczestnictwo w projektach optymalizujących,  

• Wsparcie techniczne działu produkcji oraz działu sprzedaży. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

15 Nazwa stanowiska: Manager ds. industrializacji 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Zarządzanie podległym zespołem inżynierów ds. 
industrializacji oraz zespołami projektowymi,  

• Wsparcie i odpowiedzialność za procesy industrializacji 
nowych produktów,  

• Uczestnictwo w projektach związanych z transferami linii 
produkcyjnych, zakupami nowych maszyn oraz 
usprawnianiem i rozbudowywaniem funkcjonujących 
stanowisk.  

• Uczestnictwo w projektach inwestycyjnych,  

• Nadzór nad budżetem inwestycyjnym przeznaczonym na 
wyposażenie stanowisk i nowych maszyn, 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
 

Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

16 Nazwa stanowiska: Inżynier ds. industrializacji 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Ścisła współpraca z technologami i Działem R+D w celu 
modyfikowania, optymalizowania i dostosowywania parku 
maszynowego, 

• Analizowanie i definiowanie potrzeb sprzętowych 
stanowisk produkcyjnych i linii w kontekście ich 
poprawnego funkcjonowania,  

• Uczestnictwo w procesach nowych uruchomień,  

• Tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną,   

• Uczestnictwo w procesach optymalizacyjnych. 
 
 
 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

17 Nazwa stanowiska: Manager ds. Badań i Rozwoju 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie działem Badań i Rozwoju,  

• Nadzór i koordynacja tworzenia prototypów i rozwoju 
produktów, we współpracy z innymi działami firmy, 
Klientami lub Dostawcami oraz wdrażanie ich do produkcji 
seryjnej.  

• Odpowiedzialność za opracowywanie nowych rozwiązań 
technologicznych oraz nadzór nad dokumentacją,  

• Budowanie i utrzymywanie relacji z Klientami i Dostawcami,  

• Uczestnictwo w budowaniu strategii technologicznej 
zakładu. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

18 Nazwa stanowiska: Konstruktor CAD 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Kompleksowe projektowanie produktów lub ich 
modyfikacji w zgodzie z oczekiwaniami firmy lub Klientów,  

• Tworzenie i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną,  

• Udział w ustaleniach technicznych z Klientem i/lub 
Dostawcami,  

• Udział w testach produktowych,  

• Wsparcie w procesach industrializacji,  

• Wsparcie merytoryczne dla innych działów firmy. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

19 Nazwa stanowiska: Inżynier Produktu 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Uczestnictwo i praca nad rozwojem i optymalizacją 
produktów,  

• Wsparcie w projektowaniu wyrobów, narzędzi i linii 
produkcyjnych,  

• Odpowiedzialność za organizację testów i analizę wyników,  

• Tworzenie specyfikacji technicznych produktów,  

• Uczestnictwo w ustalaniu wymagań technicznych 
obowiązujących inne oddziały firmy oraz dostawców,  

• Wsparcie techniczne dla Dostawców, Klientów i innych 
działów wewnętrznych firmy,  

• Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

 

  
 
 
 

Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

20 Nazwa stanowiska: Konstruktor Narzędzi 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznej 
narzędzi i oprzyrządowania dedykowanych procesom 
produkcyjnym, 

• Uczestnictwo w projektach nowych wdrożeń oraz 
projektach optymalizacyjnych i innowacyjnych, 

• Szacowanie kosztów wytworzenia zaprojektowanych 
narzędzi oraz uczestnictwo w procesie decyzyjnym 
„makeorbuy”, 

• Uczestnictwo w tworzeniu instrukcji oraz szkoleniach z 
nowych rozwiązań, 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

21 Nazwa stanowiska: Kierownik Produkcji 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  zarządzanie procesami produkcji – organizacja i 
planowanie produkcji, 

• zapewnienie płynności produkcji pod względem 
organizacyjnym i personalnym,  

• zarządzanie personelem produkcyjnym (w tym rekrutacja),  

• inicjowanie i zarządzanie procesami optymalizacyjnymi, 

• uczestnictwo i wsparcie przy projektach nowych 
uruchomień,  

• czynna współpraca z innymi działami firmy,  

• nadzór i odpowiedzialność za realizację planów 
produkcyjnych. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

22 Nazwa stanowiska: Kierownik zmiany 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie podległymi zespołami, 

• Nadzór i odpowiedzialność za realizację planów 
produkcyjnych,  

• Nadzór i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej i 
statystyk,  

• Odpowiedzialność za organizacje i dostępność narzędzi,  

• Inicjowanie i wdrażanie procesów optymalizacyjnych,  

• Raportowanie wyników produkcyjnych,  

• Analiza i reagowanie na problemy produkcyjne,  

• Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

 



  

 

23 Nazwa stanowiska: Quality Manager 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Zarządzanie działem jakości w firmie,  

• Nadzór nad wszelkimi aspektami jakościowymi firmy w 
porozumieniu z Zarządem, Klientami, Dostawcami i innymi 
oddziałami firmy,  

• Kontrola nad spełnieniem przez zakład wszelkich warunków 
wynikających z oczekiwań Klientów i norm jakościowych oraz 
pozyskiwanie certyfikatów jakościowych,  

• Organizacja audytów wewnętrznych i nadzór nad audytami 
zewnętrznymi w firmie,  

• Budowanie i utrzymywanie relacji z Klientami i dostawcami,  

• Udział w projektach optymalizujących i działaniach naprawczych. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

24 Nazwa stanowiska: Quality Engineer 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za kontakt i utrzymywanie relacji z 
Klientami, reklamacje i inicjowanie działań naprawczych, 

• Uczestnictwo w audytach wewnętrznych i zewnętrznych,  

• Udział w projektach nowych uruchomień,  

• Odpowiedzialność za dokumentację jakościową,  

• Organizacja i wykonywanie pomiarów i analiz wyrobów, 

• Rozwijanie systemu zarządzania jakością,  

• Prowadzenie szkoleń i wsparcie innych działów pod kątem 
jakościowym. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

25 Nazwa stanowiska: Supplier Quality Assurance Engineer 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Budowanie i zarządzanie relacji z Dostawcami,  

• Kontrola nas jakością materiałów i wyrobów, 

• Wsparcie i rozwój Dostawców w celu poprawienia jakości 
wyrobów oraz optymalizacji kosztowych,  

• Odpowiedzialność za przeprowadzanie audytów w zakładach 
Dostawców,  

• Uczestnictwo w procesie wyboru i pozyskiwania Dostawców, 

• Ścisła współpraca z działami odpowiedzialnymi za wdrażanie 
nowych produktów po stronie firmy i Dostawców, 

• Techniczne wsparcie Działu Zakupów. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

26 Nazwa stanowiska: Technik Jakości 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za przeprowadzanie kontroli jakości 
produktów i procesów produkcyjnych,  

• Uczestnictwo w przygotowaniu i nadzorowaniu 
wskaźników kontrolnych,  

• Analizowanie potencjalnych błędów w produktach i 
procesach,  

• Odpowiedzialność za dokumentację jakościową,  

• Szkolenie pracowników produkcyjnych. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

27 Nazwa stanowiska: Manager Utrzymania Ruchu 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za sprawność i ciągłość eksploatacji 
parku maszynowego w podległym zakładzie,  

• Zarządzanie działem ds. Utrzymania Ruchu,  

• Odpowiedzialność za prace usprawniające zaplecze 
techniczne zakładu,  

• Planowanie przeglądów, działań naprawczych i 
prewencyjnych,  

• Nadzór nad gospodarką części zamiennych,  

• Bliska współpraca ze wszystkimi działami firmy,  

• Odpowiedzialność za budżet utrzymania ruchu oraz 
dokumentacje techniczną, 

• Wsparcie działu Logistyki (i Zakupów). 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

28 Nazwa stanowiska: Inżynier Utrzymania Ruchu 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Analizowanie problemów związanych ze sprawnym 
działaniem urządzeń produkcyjnych oraz wdrażanie 
działań naprawczych,  

• Odpowiedzialność za dokumentację techniczną,  

• Nadzór nad stanem i kompletnością zapasów części 
zamiennych,  

• Uczestnictwo w procesach nowych uruchomień i 
procesach optymalizacyjnych,  

• Koordynacja działań serwisowych, konserwacyjnych i 
prewencyjnych,  

• Bliska współpraca z działem produkcyjnym. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

 



  

 

29 Nazwa stanowiska: Robotyk 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Odpowiedzialność za programowanie i konfigurację 
robotów produkcyjnych,  

• Nadzór nad dokumentacją techniczną,  

• Udział w procesach nowych uruchomień – m.in. 
opracowywanie koncepcji stanowisk produkcyjnych,  

• Planowanie i koordynacja przeglądów i działań 
prewencyjnych. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

30 Nazwa stanowiska: Inżynier Automatyk 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Odpowiedzialność za programowanie sterowników PLC,  

• Wsparcie w tworzeniu koncepcji linii produkcyjnych i 
stanowisk produkcyjnych,  

• Uczestnictwo w procesach optymalizujących i 
modernizujących procesy produkcyjne i park maszynowy,  

• Odpowiedzialność za dokumentacje techniczną,  

• Szkolenia pracowników,  

• Bliska współpraca z innymi działami firmy. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

31 Nazwa stanowiska: Technik Automatyk 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn,  

• Bieżące dokonywanie wszelkich napraw i usuwanie awarii, 

• Uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk 
produkcyjnych,  

• Przygotowywanie dokumentacji technicznych,  

• Weryfikacja danych technicznych i zgłaszania 
zapotrzebowania na części zamienne, 

• Udział w procesach modernizacji maszyn. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

32 Nazwa stanowiska: Mechanik 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn,  

• Bieżące dokonywanie wszelkich napraw i usuwanie awarii, 

• Nadzór nad infrastrukturą techniczną zakładu,  

• Odpowiedzialność za dokonywanie przezbrojeń, 

• Uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk 
produkcyjnych,  

• Przygotowywanie dokumentacji technicznych,  

• Weryfikacja danych technicznych i zgłaszania 
zapotrzebowania na części zamienne, 

• Udział w procesach modernizacji maszyn. 
 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

33 Nazwa stanowiska: Elektryk 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów maszyn,  

• Bieżące dokonywanie wszelkich elektrycznych napraw i 
usuwanie awarii, 

• Uczestnictwo w uruchamianiu nowych stanowisk 
produkcyjnych,  

• Przygotowywanie dokumentacji technicznych,  

• Udział w procesach modernizacji maszyn, szczególnie pod 
kątem oszczędzania energii. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

34 Nazwa stanowiska: Dyrektor ds. Logistyki 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie Działem Logistyki,  

• Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju i 
optymalizowania procesów logistycznych,  

• Nadzór nad procesami obsługi Klienta, transportu, 
planowania produkcji, zakupów i gospodarki 
magazynowej,  

• Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z 
Klientami i Dostawcami,  

• Stała współpraca ze wszystkimi działami firmy. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

 



  

 

35 Nazwa stanowiska: 
Manager ds. Logistyki – Customer 

Service 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie i nadzór nad działem realizacji zamówień 
Klientów,  

• Budowanie i trzymywanie relacji z Klientami,  

• Ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy, 
pozwalająca na skuteczne przewidywanie dostępność 
towaru do wysyłki,  

• Odpowiedzialność za poprawne i terminowe transporty do 
Klientów,  

• Nadzór nad opakowaniami Klientów,  

• Odpowiedzialność za interweniowanie w działania innych 
działów w celu spełnienia transportowych oczekiwań 
Klientów. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

36 Nazwa stanowiska: 
Specjalista ds. Logistyki – Customer 

Service 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami,  

• Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej i płynnej 
komunikacji i informowania Klienta o postępach w 
realizacji zamówienia,  

• Współpraca z innymi działami firmy w celu doprowadzenia 
do jak najszybszego zrealizowania zamówienia (m.in. 
ustalanie priorytetów produkcyjnych w zestawieniu ze 
stanem realizacji dostaw), 

• Odpowiedzialność za realizowanie wysyłek towarów do 
Klientów,  

• Zarządzanie opakowaniami Klientów. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

37 Nazwa stanowiska: Manager ds. Planowania Produkcji 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie zespołem planowania produkcji,  

• Bliska współpraca z pozostałymi działami firmy w 
kontekście najbardziej efektywnego rozlokowania zasobów 
i zaplanowania produkcji poszczególnych kategorii 
produktów,  

• Koordynacja tworzenia planów produkcji,  

• Zarządzanie i tworzenie dokumentacji,  

• Uczestnictwo w projektach nowych uruchomień,  

• Odpowiedzialność za optymalne wykorzystywanie parku 
maszynowego. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
 

Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

38 Nazwa stanowiska: Planista Produkcji 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Przygotowanie planów produkcyjnych dla wybranych 
produktów,  

• Analiza możliwości produkcyjnych w kontekście realizacji 
założonego planu,  

• Sprawdzanie dostępności komponentów, surowców i 
materiałów,  

• Analiza realizacji planu produkcyjnego oraz jego 
ewentualne korekty w przypadku wszelkich odchyleń,  

• Bliska współpraca z innymi działami firmy. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

39 Nazwa stanowiska: Manager ds. Zakupów 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Udział w tworzeniu i realizacji strategii zakupowych firmy 
(direct&indirectprocurement), 

• Tworzenie standardów i procesów oraz nadzorowanie 
procesów zakupowych,  

• analizowanie rynku, budowanie i utrzymywanie relacji z 
dostawcami i usługodawcami,  

• zarządzanie budżetem działu zakupów,  

• bliska współpraca z działami technicznymi oraz liderami 
projektów przy zakupie specjalistycznego sprzętu,   

• nadzór nad umowami handlowymi, przetargami, ofertami,  

• uczestnictwo lub prowadzenie negocjacji,  

• zarządzanie zespołem zakupowym. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

40 Nazwa stanowiska: Kupiec (Direct Buyer) 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

 

• Poszukiwania, budowanie oraz utrzymywanie relacji z 
dostawcami,  

• Nadzór nad całym procesem zakupu surowców, 
materiałów, sprzętu specjalistycznego, 

• Negocjowanie warunków umów, cen towarów i usług, 
warunków dostawy, 

• Analiza rynku dostawców pod kątem ich dostępności i 
capacity, 

• Wsparcie dla innych działów oraz zespołach projektowych 
m.in. udział w nowych uruchomieniach, wsparcie w fazie 
RFQ, wsparcie w projektach optymalizacyjnych. 

 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

 
 

Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

41 Nazwa stanowiska: Kupiec (Indirect Buyer) 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Poszukiwania, budowanie oraz utrzymywanie relacji z 
dostawcami,  

• Nadzór nad całym procesem zakupu produktów kategorii 
indirect,  

• Negocjowanie warunków umów, cen towarów i usług, 
warunków dostawy, 

• Analiza rynku dostawców pod kątem warunków cenowych 
i jakościowych,  

• Bliska współpraca i zbieranie zapotrzebowania 
zakupowych od innych działów firmy. 

 
 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

42 Nazwa stanowiska: 
Head of PMO (Kierownik Biura 

Projektowego) 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Współpraca z zarządem w kontekście budowania strategii 
działania PMO w podległym regionie lub globalnie,  

• Definiowanie i wdrażanie metodologii działania PMO,  

• Nadzór i koordynacja nad wdrażanymi 
programami/projektami, 

• Zarządzanie podległym zespołem Project/Program 
Managerów,  

• Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z 
Klientami. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

43 Nazwa stanowiska: Program Manager (Project Manager) 
(uruchamianie produkcji nowych produktów) 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

•  Koordynacja wdrażania programów/projektów 
produkcyjnych w podległym zakładzie lub regionie,  

• Bezpośredni kontakt oraz koordynacja negocjacji 
cenowych, technicznych i organizacyjnych,  

• Zarządzanie ryzykiem w projekcie,  

• Budowanie i zarządzanie zespołami projektowymi oraz 
koordynacja działań innych zaangażowanych działów 
firmy,  

• Zapewnienie skutecznej komunikacji z Klientem w trakcie 
całości trwania programu/projektu, 

• Planowanie i zarządzanie budżetem,  

• Wsparcie merytoryczne i organizacyjne na przestrzeni 
trwania programu/projektu.  

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

44 Nazwa stanowiska: Project Manager 
(projekty wewnętrzne) 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zbieranie i analizowanie potrzeb Klientów wewnętrznych,  

• Koordynacja i zarządzanie projektami wewnętrznymi np. 
wdrażanie systemów IT, projekty optymalizacyjne, 
transfery maszyn,  

• Planowanie i definiowanie strategii działania, 

• Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym,  

• Ocena potencjalnego ryzyka dla projektu,  

• Nadzór nad budżetem projektu,  

• Bliska współpraca z innymi działami firmy,  

• Kontakt z zewnętrznymi partnerami i dostawcami. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

45 Nazwa stanowiska: Inżynier Projektu 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za wdrażanie projektów produkcyjnych 
w zakładzie,  

• Koordynacja zespołu projektowego, 

• Uczestnictwo w budowaniu strategii działania,  

• Wsparcie produkcji w celu rozwiązywania problemów 
jakościowych i wydajnościowych, 

• Bliska współpraca z innymi działami firmy.  

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

46 Nazwa stanowiska: Continuous Improvement Manager 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie zespołem ds. ciągłej poprawy,  

• Tworzenie mapy funkcjonujących w firmie procesów i 
standardów oraz identyfikowanie możliwości ich 
optymalizacji w oparciu o różne metodologie (m.in. Lean 
Manufacturing, Six Sigma),  

• Inicjowanie i koordynacja projektów optymalizacyjnych w 
bliskiej współpracy z wszystkimi działami firmy,  

• Wsparcie merytoryczne dla innych działów firmy,  

• Szkolenia pracowników oraz budowanie kultury ciągłej 
poprawy. 

 
 
 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   



  

47 Nazwa stanowiska: Continuous Improvement Specialist 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Poszukiwanie obszarów i procesów wymagających 
optymalizacji i usprawnień,  

• Prowadzenie projektów optymalizacyjnych w oparciu o 
najbardziej optymalne metodologie i narzędzia,  

• prowadzenie szkoleń dla pracowników.  
 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

48 Nazwa stanowiska: Pracownik Produkcyjny / Operator 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Obsługa maszyn produkcyjnych/ręczna produkcja Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

49 Nazwa stanowiska: Ustawiacz 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Odpowiedzialność za ustawianie i przezbrajanie maszyn, 

• Dokonywanie pomiarów i wstępna zatwierdzanie 
produktu,  

• Usuwanie awarii oraz nadzór techniczny nad podległymi 
maszynami. 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

 



  

50 Nazwa stanowiska: Brygadzista / Team Leader 

  Brak stanowiska w strukturach 
  Obowiązki należą do innego 

stanowiska. 

• Zarządzanie zespołem podległych sobie pracowników 
produkcyjnych,  

• Odpowiedzialność za realizację zadań produkcyjnych 
(terminowość, jakość, ilość i bhp). 

Świadczenia pozapłacowe: 
  Prywatna opieka zdrowotna 
  Służbowy telefon/laptop 
  Szkolenia 
  Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  Dopłaty do wakacji 
  Karty rabatowe 
  Służbowy samochód 
  Żadne 
  Inne (jakie?)……………………………….. 

Roczna podstawowa pensja 
brutto (bez premii): 
(w PLN; dozwolony przedział) 

  
Maksymalny poziom rocznej premii: 
(w PLN, kwota brutto)   

 

Klauzule: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia powyższych zgód na przesyłanie informacji handlowej oraz wykorzystywanie 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w imieniu podmiotu, do którego należą 

wskazane w powyższym zgłoszeniu numery telefonów i adres email. 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od Polskiej Izby Motoryzacji z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa. 

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od MBE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Kraszewskiego 10, 30-110 Kraków. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa ul. Grażyny 13) 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MBE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 10) 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 

Warszawa ul. Grażyny 13) w celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty Polskiej Izby Motoryzacji. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MBE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-110 Kraków, ul. 

Kraszewskiego 10) w celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty MBE Group Sp. z o.o.. 

 

 

Podpis 


