
Stadler jest dostawcą systemowych rozwiązań w zakresie budowy pojazdów szynowych od 75 lat. 

Posiadamy szeroką gamę produktów  w segmentach pojazdów ruchu miejskiego i kolejowego: 

tramwajów, metra, pociągów regionalnych, podmiejskich, międzymiastowych oraz  dalekobieżnych. 

Produkujemy również lokomotywy liniowe i manewrowe oraz wagony pasażerskie. Przyświeca nam 

jeden cel - chcemy aby podróż naszymi pojazdami była szybka, komfortowa i gwarantowała najwyższe 

bezpieczeństwo. Spółka Stadler Polska powstała w 2007r i jest jednym ze strategicznych, 

systematycznie rozwijanych oddziałów Stadlera w Europie. Firma jest jednym 

z największych pracodawców w Siedlcach i największym eksporterem pojazdów szynowych w Polsce. 

 

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: 

 

Młodszy Kierownik Projektu 
Nr ref.: MKP/02 

Miejsce pracy: Siedlce 

 Oferujemy: 

 

• Interesującą pracę w prężnie rozwijającej się firmie 

• Możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku w oparciu o najwyższe 

standardy jakości i zarządzania                                          

• Dalszy rozwój zawodowy i zdobywanie nowych umiejętności 

 

Nasze oczekiwania: 

 

• Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 

• Doświadczenie w realizacji projektów 

• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, każdy inny język obcy mile widziany 

• Bardzo dobra znajomość programu EXCEL  

• Odpowiedzialność, poświęcenie oraz gotowość do pracy w zespole 

• Konsekwencja i skuteczność w działaniu 

• Ukierunkowanie na cel oraz dobra organizacja pracy 

 

Zakres obowiązków: 

 

• Terminowa realizacja złożonych zamówień z zachowaniem najwyższej jakości 

• Komunikowanie się z klientami, urzędami jak również z innymi zewnętrznymi instytucjami 

• Współuczestnictwo w ustalaniu harmonogramu projektu wraz z wyznaczeniem kamieni milowych 

• Wspieranie procesów zaopatrzenia i produkcji 

• Raportowanie na temat statusu projektów do przełożonego (koszty, terminy) 

 

 

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

numer referencyjny w tytule wiadomości na adres: Stadler Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 50, 08-110 

Siedlce , Tel. +48 / 25 746 45 00,  E-mail: hr.staps@stadlerrail.com  

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

 

 

 Rozpatrywane będą cv zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Targowej 50, 08-110 Siedlce, moich 

danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych  dla  celów niezbędnych dla obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że mam 

prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania oraz, że ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.” 

 


