
 Jabil  jest jednym z największych światowych producentów elektroniki na zlecenie. Działamy w 
branżach: elektroniki użytkowej, telekomunikacji, motoryzacyjnej, medycznej, komputerowej oraz 

energii odnawialnej. Firmę cechuje dbałość o rozwój pracowników, silna pozycja finansowa, najnowsze 
technologie. 

 

  

 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków? 
 Zarządzanie budynkiem fabryki, podległymi pracownikami oraz serwisami 
 Praca nad poprawą wyników kosztowych i jakościowych (analiza kosztów i ich redukcja, 

usprawnianie procesów) 
 Planowanie wydatków finansowych na przeglądy, remonty i inwestycje w zakresie infrastruktury 
 Proponowanie i wdrażanie usprawnień energetycznych (od analizy kosztowej do pełnego 

wdrożenia i rozliczenia) 
 Samodzielne prowadzenie projektów Infrastruktury 
  
Jakie wymagania musisz spełnić, aby ubiegać się o tę pracę? 
 Wykształcenie wyższe techniczne 
 Znajomość zagadnień związanych z systemem BMS, wentylacją, klimatyzacją,  
 Znajomość prawa budowlanego, energetycznego  
 Komunikatywna znajomości j. angielskiego 
 Umiejętność obsługi komputera (MS Office, mile widziany AutoCAD) 
 Umiejętność pracy w zespole 
 Prawo jazdy kat.B 
 Atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku 

 
Gwarantujemy Ci: 
   Pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań 
 Udział w ambitnych projektach w międzynarodowym środowisku 
 Dostęp do nowoczesnych technologii 
 Atrakcyjne wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe 
 Pomoc przy relokacji 
 Bezpłatne kursy języka angielskiego 

 
 

 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV na adres e-mail:  

rekrutacja_kwidzyn@jabil.com 

wpisując w tytule: Zarządca budynku 
Termin składania aplikacji do 8.12.2014 

 
Osoba kontaktowa: Beata Marianowska , tel. 55 6129527,  

e-mail:beata_marianowska@jabil.com 
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. 

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunkach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. Ust. Nr 144, poz. 1204) na zbieranie i przetwarzanie w celach związanych z zatrudnieniem moich danych osobowych przez Jabil Circuit 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. 

Zarządca Budynku 
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