
 

 

 

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:  

Project Manager 
Lokalizacja: Gliwice, Katowice, Kraków, Wrocław 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:  

• planowanie i nadzór nad przebiegiem projektu, kontrola statusów kamieni milowych, 

• planowanie budowy (przed rozpoczęciem projektu) 

• prowadzenie planu prac i kontrola manpower, 

• dbanie o budżet projektowy, 

• koordynacja prac obszarów realizacyjnych pomiędzy zespołami, 

• analiza ryzyk projektowych, eskalacja zagrożeń, 

• aktywny kontakt z klientem, uczestnictwo w spotkaniach (również online), 

• wsparcie liderów poszczególnych zespołów podczas prac wykonywanych u klienta, 

• prowadzenie dokumentacji oraz negocjacja dodatkowych kosztów projektu, 

• udział w odbiorach i testach. 

NASZE WYMAGANIA: 

• minimum trzyletnie doświadczenie w branży automotive w tym przynajmniej rok na stanowisku kierowniczym, 

• wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o kierunku: Automatyka i Robotyka, Automatyzacja procesów produkcyjnych i 

pokrewne, 

• gotowość do pracy w ramach delegacji (80% czasu pracy w roku), 

• wysoka organizacja pracy i zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym, 

• czynne prawo jazdy kat. B. 

MILE WIDZIANE: 

• znajomość standarów automotive (Ford, Tesla, VASS, Daimler, BMW, Opel), 

• znajomość programowania sterowników PLC (SIEMENS, Alan Bradley, inne), 

• znajomość programowania robotów przemysłowych (KUKA, FANUC, ABB, inne), 

• znajomość języka niemieckiego (ewentualnie gotowość do jego nauki). 

OFERUJEMY: 

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

• możliwość kształcenia i rozwoju w firmie o pozycji lidera na rynku w branży automotive, 

• całkowite wdrożenie, 

• niezbędne narzędzia do pracy, 

• przyjazną atmosferę w zgranym i młodym zespole, 

• 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).”  


