
   

Światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni. Polska Spółka z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim, dedykująca swoje produkty dla przemysłu, medycyny, zastosowań militarnych oraz 
najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, notowana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, laureat konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju oraz „Najbardziej 
dynamiczna spółka – przyszłość polskiej gospodarki”, w związku z realizacją strategii dalszego rozwoju 
poszukuje osoby na stanowisko: 

     Inżynier RMA   
 miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki  

 

kluczowe zadania: 
 

● analizowanie reklamacji/zwrotów produktów od klienta (zbieranie danych i ich analiza, 
zapewnienie, że działania korygujące są̨ wdrożone, uzupełnianie raportu 8D) 

● współpracy z klientem (w tym reagowanie na potrzeby klienta w określonym czasie, 
przesyłanie raportu z analizy reklamacji) 

● szkolenie pracowników i stosowanie wspólnie z nimi narzędzi jakości 
● monitorowanie wskaźników reklamacyjnych 

 
 
wymagania:  

 
● wykształcenie wyższe inżynierskie 
● 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej 
● doświadczenie w stosowaniu metod PDCA, QRQC, 8D, FMEA, CP 
● wiedza z zakresu systemów jakości, kontroli procesów i metod statystycznych pomiarów 

procesów jakościowych 
● znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 
● samodzielność w działaniu oraz dokładność 

korzyści:  

● możliwość pracy w innowacyjnej firmie o kulturze organizacyjnej promującej rodzinne 
wartości i wysoką jakość 

● stabilne zatrudnienie w polskiej spółce o wysokiej dynamice rozwoju 

● realizację zadań w środowisku wybitnych ekspertów działających na styku nauki i biznesu 

● wyjątkową, twórczą atmosferę pracy  

● możliwość wpływania na kształt procesów jakościowych  

● profesjonalne wdrożenie do pracy i szkolenia dedykowane kluczowym pracownikom   

● wynagrodzenie stałe oraz premia uzależniona od efektów  

● pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje 
języka angielskiego w firmie, ZFŚS, żłobek i przedszkole na terenie firmy) 

● czas pracy wspierający ideę work life balance   

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z 
wymaganą klauzulą 

(treść klauzuli poniżej), 
na adres: 

rekrutacja@vigo.com.pl 

 



Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty 

aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 

danych osobowych; (Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w 

celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu do 

wiadomości następujących informacji: 

1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO 

System S.A, zwany dalej Administratorem. 

2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ulicy 

Poznańskiej 129/133. 

3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko 

oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 

5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w 

ciągu miesiąca po jego zakończeniu. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do 

organizacji międzynarodowych. 

7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

(nie zamieszczenie powyższej klauzuli oraz nie potwierdzenie zapoznania się z powyższym 

oświadczeniem uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym) 

 

 
 


