
Stadler Polska to producent nowoczesnych pojazdów szynowych i jeden z największych pracodawców w Siedlcach. Jakość,

niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji to wyróżniki, które pozwalają nam osiągać światowy sukces i realizować

ciekawe projekty dla klientów z polski i z zagranicy.

Przez 13 lat naszej działalności wyprodukowaliśmy w Siedlcach powyżej 500 pojazdów w tym 60 nowoczesnych pociągów

FLIRT na polski rynek. Nasze standardy pracy to jakość, odpowiedzialność i satysfakcja klienta, które przekładają się na

komfort i bezpieczeństwo podróży naszymi pojazdami.

Dołącz do naszego zespołu! Oferujemy pracę na stanowisku:

Młodszy Inżynier w Dziale Zakupów
nr ref. TZ/21

Miejsce pracy: Siedlce

Oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

• Możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku w oparciu o wysokie standardy jakości 

i zarządzania 

• Ambitne i odpowiedzialne projekty w branży kolejowej

Nasze oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne lub student ostatniego roku studiów o  tym profilu 

• Wiedza w zakresie konstrukcji podzespołów oraz materiałów metalowych

• Umiejętność czytania rysunków technicznych

• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

• Dobra obsługa komputera – środowisko MS Office, szczególnie - MS Excel

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

• Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków:

• Opracowywanie procesu technologicznego, tj. dokumentacji warsztatowej, dobór parametrów, zamawianie przyrządów

• Praca z dokumentacją konstrukcyjną

• Opracowywanie wycen części i oprzyrządowania

• Definiowanie warunków dostaw części i materiałów

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wpisując podany numer referencyjny w

tytule wiadomości na adres: praca@stadlerrail.com lub Stadler Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce , Tel. +48 /

25 746 45 00

Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie: www. stadlerrail.com

Rozpatrywane będą cv zawierające klauzulę: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i/lub liście motywacyjnym zawierają dane 

osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez 

Stadler Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.”

„Wyrażam dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce moich danych osobowych 

zawartych w Stadler i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Stadler, w tym umieszczenie moich 

danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Stadler i przechowywanie ich przez okres 2 lat.”


