
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 Techniczny Zaopatrzeniowiec 
Nr ref.: TZ/12 

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: 

 

• Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie 

• Dobra znajomość pakietu Office 

• Mile widziane wykształcenie techniczne 

• Cechy charakteru: otwartość, komunikatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu, 

umiejętności negocjatorskie, odporność na stres, odpowiedzialność 

 

Zakres obowiązków: 

 

• Tworzenie i opracowywanie zapytań ofertowych 

• Składanie zamówień zakupowych 

• Kontrolowanie terminów dostaw 

• Optymalizowanie kosztów 

• Ścisła współpraca z działem technicznym, produkcją i obszarem logistyki 

 

 

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 

 

 

 Prosimy w dokumentach zawrzeć formułę: 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.” 

 


