
   

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: 

Inżyniera Wsparcia Produkcji 

Nr fer.: 01/RT/2019 

miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki 

Kluczowe zadania: 
  

• projektowanie nowych oraz modernizacja już istniejących produktów i urządzeń zgodnie z 
obowiązującymi standardami; 

• optymalizacja procesów montażowych, zarządzanie technologią, pisanie procedur; 

• wdrażanie nowych technologii;  

• opracowywanie dokumentacji produkcyjnej, konstrukcyjnej, montażowej oraz instrukcji obsługi;  

• współpraca z innymi działami mająca na celu właściwe zabezpieczenie utrzymania ruchu 
maszyn i urządzeń, wsparcie techniczne; 

• przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych i rozwiązywanie problemów; 

 
Oczekujemy:  

 

• wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, robotyka, mechatronika, inżynieria produkcji, 
inne pokrewne);  

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Inżyniera Produkcji, Konstruktora, 
Technologa lub pokrewnym, mile widziane przykładowe projekty realizowane w tym czasie; 

• znajomość zasad rysunku technicznego i opracowania dokumentacji konstrukcyjnej; 

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

• obsługa programu CAD (preferowany Solid Edge); 

• kreatywność, rzetelność, dokładność, samodzielność; 

• umiejętność pracy w zespole; 

Oferujemy:  

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

● stabilność zatrudnienia w polskiej spółce o wysokiej dynamice rozwoju 

● umowę o pracę 
● profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką Mentora 
● pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje 

języka angielskiego w firmie, ZFŚS, żłobek i przedszkole na terenie firmy) 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z wymaganą klauzulą: 
 

Zgoda na przetwarzanie w jednym procesie rekrutacyjnym: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000113394, NIP: 5270207340, 

REGON: 010265179, moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV, list 

motywacyjny) lub przekazanych podczas rozmowy bądź rozmów rekrutacyjnych – w celu 

przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz oceny moich kwalifikacji, zdolności i 

umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikuję.” 

na adres: rekrutacja@vigo.com.p w tytule proszę napisać „Inżynier Wsparcia Produkcji” 
 
Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. 

mailto:rekrutacja@vigo.com.pl

