
Gi Group  jest międzynarodową agencją pracy tymczasowej i doradztwa personalnego, której 
głównym zadaniem jest oferowanie w pełni wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy liderem na 
rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w których działamy. Posiadamy Certyfikat 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 570. 
 

Gi Group Sp. z o.o., Nowogrodzka 47a, (7 pi ętro), 00-695 Warszawa, Tel. 22 890 21 03 
www.gigroup.com.pl  

 
Aktualnie dla naszego Klienta  poszukujemy Kandydat ów na stanowisko: 

 

Inżynier z j ęzykiem niemieckim i angielskim  
Miejsce pracy: Warszawa, Lublin 

Numer referencyjny: I/NA/05 
Opis stanowiska: 

• Opracowywanie oraz nadzorowanie dokumentacji jakościowej  w branży automotive 
• Wdrażanie zasad, metod i narzędzi jakości 
• Kontrola jakości podczas procesu wytwarzania wyrobu     
• Prowadzenie dokumentacji  
• Nadzorowanie przestrzegania wymagań dotyczących jakości podczas procesu wytwarzania  
• Monitorowanie wskaźników jakości wewnętrznej i zewnętrznej w firmie 
• Raportowanie  

Wymagania:  

• Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego  – warunek konieczny 
• Wykształcenie wy ższe techniczne (minimum tytuł in żyniera) – warunek konieczny 
• Znajomość norm, metod i technik zarządzania jakością (m.in. ISO/TS, PPAP, APQP, MSA i 

in.) – będzie dodatkowym atutem 
• Doświadczenie w branży automotive – mile widziane 
• Dobra organizacja pracy 
• Umiejętności interpersonalne oraz pracy zespołowej 

Nasz klient oferuje:  

• Atrakcyjne wynagrodzenie 
• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia  
• Możliwość rozwoju w strukturach międzynarodowej organizacji 
• Stabilne zatrudnienie 
• Duża samodzielność w pracy 
• Bardzo miła atmosfera pracy 

Respektujemy równe szanse zarówno kandydatów i kand ydatek podczas rekrutacji.  
Osoby, które spełniaj ą powy ższe wymagania zach ęcamy do przesłania CV: 

 
praca.warszawa@gigroup.com  

 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą i wszystkie przesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że 
skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie nast ępującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez firmę Gi Group Sp. z 
o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11, danych osobowych do celów związanych z procesem rekrutacji oraz 
udostępnianie danych potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzonych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) o Ochronie Danych Osobowych. Przysługuje mi prawo dostępu do 
moich danych, ich poprawiania oraz usunięcia." 

 


