
  

 

 

 

 

"ELITA" Sp. z o.o.  jest liderem w Polsce w branży mebli łazienkowych należącym do międzynarodowej 
grupy producentów wyposażenia łazienek ROYO Group International Bathroom.                                                                                                               

W związku z dynamicznym rozwojem aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko : 

Inżynier Produktu - Technolog 
miejsce pracy: Sztumskie Pole, woj. pomorskie 

 
Cel stanowiska: 

ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ MEBLI ŁAZIENKOWYCH ORAZ NADZÓR NAD 
WPROWADZENIEM I WSPARCIEM TECHNICZNYM ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

ŁAZIENEK  

 

Będziesz nas wspierać poprzez: 

• Kreowanie produktu spełniającego potrzeby i preferencje klientów oraz zarządzanie cyklem życia 
produktu 

• Prowadzenie działań analitycznych, planistycznych, wdrożeniowych i kontrolnych w ramach 
określonego projektu 

• Stałą współpracę z projektantami oraz działem marketingu, kontroli jakości i produkcji 

• Zapewnienie technicznego wsparcia oraz przygotowanie wymaganych specyfikacji technicznych na 
potrzeby klientów oraz działu sprzedaży 

• Współtworzenie procesów kontroli jakości dla wdrażanych wyrobów i produktów 

• Nadzór nad certyfikacją produktów  

• Wsparcie klienta poprzez doradztwo techniczne z zakresu oferty produktowej firmy 
 
Idealny kandydat posiada: 

• Wykształcenie średnie lub wyższe związane z technologią drewna 

• Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale technologicznym lub R&D przy wdrażaniu i 
rozwijaniu produktów 

• Umiejętność projektowania w środowisku 3D (np. Solid Works) oraz znajomość rysunku technicznego 

• Znajomość organizacji procesów produkcyjnych oraz wiedzy z zakresu projektowania 

• Komunikatywną znajomość języka angielskiego 

• Gotowość do wyjazdów służbowych 

Ze swojej strony oferujemy: 

• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie 

• Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i udział w 
międzynarodowych projektach 

• Pozytywne i wspierające środowisko pracy 

• Możliwość korzystania z ZFŚS 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne + premia 

• Możliwość dołączenia do naszego Klubu Turystycznego (wycieczki, koncerty) 

 
Zapraszamy do współpracy 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@elitameble.pl. 
Prosimy o podawanie nazwy stanowiska w tytule e-mail 
Dane osobowe będą wykorzystywane do momentu ukończenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.  

Prosimy o dołączenie i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016  poz. 922).” 
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