
 

 

 

Praca w QT Swiss Engineering to przede wszystkim styczność z najnowszymi technologiami w branży automotive oraz realizacja projektów 

dla najbardziej prestiżowych klientów, takich jak: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar oraz wielu innych. Obecnie 

zatrudniamy już ponad 750 osób, a międzynarodowe doświadczenie i szeroki zakres kompetencji high-tech pozwalają nam podejmować 

coraz śmielsze wyzwania biznesowe. 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

Inżynier Planowania Procesu 
Lokalizacja: Gliwice, Katowice 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:  

• planowanie procesu produkcji karoserii pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych (Body in White), 

• analiza karoserii pojazdu pod kątem użytych materiałów, wykonalności złożenia, kolejności montażu, niezbędnych technologii 

łączenia, wariantowości karoserii, 

• przygotowanie wstępnych założeń co do kształtu i rodzaju linii produkcyjnej z oszacowaniem ilości oraz definicji typu niezbędnych 

do produkcji urządzeń, 

• przygotowanie konceptów rozbudowy istniejących linii produkcyjnych, 

• analiza czasu cyklu pojedynczych urządzeń, zestawów urządzeń oraz całych linii produkcyjnych z uwzględnieniem pracy operatorów, 

• koncepcja bezpieczeństwa linii produkcyjnej z naciskiem na stacje półautomatyczne zawierające pracę operatorów, 

• opracowanie procesu na zgodność z Dyrektywą maszynową i obowiązującymi normami (ergonomia, analiza ryzyka, FMEA i inne) 

• praca w środowisku Bentley Microstation, Process Simulate, Delmia, Catia, pakiet Office, 

• tworzenie dokumentacji procesowej oraz produktowej, 

• czynny udział w spotkaniach projektowych wewnętrznych oraz zewnętrznych, również z poddostawcami lub klientem końcowym. 

NASZE WYMAGANIA: 

• wykształcenie wyższe techniczne (ukończone lub ostatni rok) o profilu zgodnym z profilem działalności firmy, 

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu min. komunikatywnym, 

• bardzo dobra organizacja pracy i wysoka samodyscyplina, 

• wysokie tempo przyswajania nowej wiedzy, 

• komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, wysoka kultura osobista, 

• umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, 

• samodzielność, inicjatywa w podejmowaniu działań, odporność na stres, 

• czynne prawo jazdy kat. B. 

OFERUJEMY: 

• atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), 

• uczestnictwo w realizacji międzynarodowych projektów dla klientów końcowych, 

• możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji, 

• elastyczne godziny pracy, 

• możliwość pracy w systemie hybrydowym, 

• możliwość wyjazdów służbowych na linie produkcyjne samochodów na całym świecie, 

• pracę w zgranym zespole w przyjaznej atmosferze, 

• kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną oraz inne benefity pracownicze. 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@qt-swiss.eu wraz z poniższą klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QT SWISS Engineering sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).”  


