
 

 

  

 
 
Essilor Optical Laboratory Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, światowego lidera branży 
optycznej – Grupy Essilor International z siedzibą we Francji, istniejącej przeszło 160 lat na rynku.  Jesteśmy 
światowym liderem w swojej branży w zakresie innowacyjności technologii, procesów oraz produktów. 

Od 2002 roku produkujemy w Warszawie najwyższej jakości soczewki okularowe na indywidualne zamówienia 
naszych klientów. Naszą kluczową misją jest poprawiać jakość widzenia poprzez zapewnienie dostępu do 
innowacyjnych produktów wysokiej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Nasze laboratorium 
recepturowe w Warszawie zatrudnia ponad 500 osób. 
 
W 2010 roku utworzone zostało Europejskie Centrum Wdrożeń Produktów, którego głównym zadaniem jest 
przygotowanie danych niezbędnych do pełnego wdrożenia soczewek i opraw okularowych na rynkach europejskich. 
Dział  zajmuje się zarządzaniem bazami danych referencyjnych i produktowych (codzienne wprowadzanie danych do 
baz, kontrola ich poprawności oraz modyfikacja danych). Dane te stanowią podstawę do zamówienia i wykonania 
odpowiednich soczewek oraz kompletnej pary okularów dla klientów w całej Europie.  

Obecnie, w związku z rozwojem Europejskiego Centrum Wdrożeń Produktów, poszukujemy dodatkowej osoby 
na stanowisko: 

Młodszy Inżynier ds. Danych i Wdrożeń Produktów  
 

Z naszej strony z pewnością możesz liczyć na: 
 

 Rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku przy realizacji kluczowych dla Essilor, ambitnych 
projektów 

 Pakiet szkoleń wewnętrznych na początku wdrożenia oraz rozwojowe szkolenia zewnętrzne w trakcie 
zatrudnienia w późniejszym okresie 

 Pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku i dziale związanym ze wzrostem jego roli w Grupie Essilor 
na świecie 

 Docelową samodzielność, odpowiedzialność za wybrany obszar oraz przestrzeń do realizacji własnych 
pomysłów, usprawnień 

 Umowę o pracę na pełen etat 
 Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna w prywatnej sieci klinik, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie 

grupowe na życie, karty przedpłacone, raz w roku darmowa para najlepszych soczewek okularowych, 
dofinansowanie zakupu akcji firmy, dofinansowanie nauki j. angielskiego) 

 Pracę w bardzo nowoczesnym laboratorium produkcyjnym na ternie Warszawy 
 
 



 

 

Jako członek zespołu, będziesz odpowiedzialny między innymi za: 

 Zarządzanie bazą referencyjną produktów, dbanie o ich kompletność i poprawność w wewnętrznych systemach 
informatycznych 

 Korygowanie i analizowanie błędów w zamówieniach 

 Przeprowadzanie testów przedwdrożeniowych dotyczących nowych produktów, przepływów oraz zamówień w 
systemach informatycznych 

 Udział w tworzenie własnych narzędzi i programów usprawniających proces implementacji danych (np. SQL, 
VBA) 

 Udział w projektach wdrażania nowych klientów (inne oddziały firmy w całej Europie) 
 
Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim zaangażowania i inicjatywy, ale żeby móc z powodzeniem 
realizować powyższe zadania, zależy nam również na: 

 Wykształceniu wyższym lub w trakcie studiów (mile widziane inżynierskie) 
 Znajomości języka angielskiego umożliwiającej codzienną komunikację z innymi oddziałami firmy Essilor w 

Europie 

 Zdolnościach analitycznych, dokładności, wnikliwości, znajomości Ms Excel 

 Motywuje Cię przestrzeń do samodzielności i realizacji własnych inicjatyw i pomysłów 
 
 
Jeśli dodatkowo interesujesz się obszarem IT, np. bazami danych SQL, VBA lub któregoś z języków 
programowania, koniecznie zaaplikuj do Nas! 

 

                        Swoje CV z kodem referencyjnym „MŁ. INŻYNIER EPROM”, prosimy przesyłać na adres: 

rekrutacja@essilor.com.pl 

  
Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. 

Dział Personalny 
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Essilor 

Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul Annopol 3. Ponadto informujemy, że: 
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko Mł. Inżynier ds. Danych i Wdrożeń Produktów oraz na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 
 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 8 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. 
 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=ul+Annopol+3&entry=gmail&source=g


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


