
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa 

Stanowisko Product Manager - bran ża budowlana  

Nazwa firmy Xella Polska Sp. z o.o. 

Informacje o 
firmie 

Xella Polska Sp. z o.o. - międzynarodowa firma - producent nowoczesnych systemów 
budowlanych, oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Multipor, Ytong 
Energo i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie 
nagradzane w tej kategorii; a także profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest 
innowacyjna usługa „szkolenie na budowie”, Xella rozwija również autorski program edukacyjny 
dla szkół i uczelni technicznych – Akademia Murowania Silka Ytong. Więcej informacji w 
serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, 
www.akademiamurowania.pl. 

Do naszego zespołu obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Wymagania 

Do obowi ązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku b ędzie nale żało:  
• Rozwijanie i monitorowanie prawidłowości stosowania produktów będących w ofercie 

firmy 
• Przygotowywanie analiz dotyczących nowych koncepcji, produktów, rozwiązań 

technicznych oraz przedkładanie wniosków wynikających z tych analiz 
• Doradztwo techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa 
• Opracowywanie materiałów technicznych związanych z realizacją katalogu produktów, 

zeszytów technicznych oraz innych materiałów technicznych o produktach firmy 
• Opracowywanie bazy informacji technicznych mogących mieć wpływ na stosowanie 

produktów firmy i jej pozycję na rynku 
• Optymalizacja kosztów związanych z prowadzoną działalnością 
• Współpraca z innymi działami firmy lub instytucjami zewnętrznymi m.in. w zakresie 

organizacji i przeprowadzania prac certyfikacyjnych i badawczych 

Wymagania:  
• Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa (warunek konieczny) 
• Minimum 3 lata doświadczenia w branży budowlanej; wymagane doświadczenie w 

pracy na analogicznym stanowisku lub opcjonalnie w charakterze doradcy 
technicznego 

• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w ramach 
koncernu oraz umożliwiająca wypełnianie obowiązków i realizację projektów 
(znajomość j. niemieckiego będzie mile widziana) 

• Uprawnienia budowlane projektowe będą dodatkowym atutem 
• Znajomość zagadnień zarządzania produktem 
• Dobra znajomość pakietu MS Office 
• Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, kreatywność 
• Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy:  
• Współpracę z międzynarodową firmą o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Możliwość rozwoju zawodowego i nabywania ciekawych doświadczeń 
• Szkolenia zawodowe 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę docelowo na czas nieokreślony 

Data 
wygaśnięcia 
oferty pracy 

2015-11-23 11:24:08 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/product-manager-branza-
budowlana_880870.html 


