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Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 

Paweł Staworzyński 

Doradztwo, szkolenia oraz usługi w formie outsourcing’u w zarządzaniu projektami, doradztwa lub 

kompleksowej realizacji projektów.  

Naszą misją jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk w organizacji pracy, poprawie efektywności 

procesów wg zasad ergonomii i poszanowania godności człowieka.  

CV prosimy składać pod adresem:  

perkowski.wojciech@staworzynski.com  

Inżynier Projektów/Asystent Inżyniera Projektów 

Praca przy projektach reinżynieringu, doskonalących procesy zgodnie z filozofia LEAN 

MANAGEMENT dla firm na terenie całej Polski, m.in.:  

- zbieranie i opracowywanie danych produkcyjnych i logistycznych,  

- tworzenie analiz MTM,  

- tworzenie tabeli transportowych,  

- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań optymalizacyjnych w produkcji oraz logistyce.  
 

Podczas projektów optymalizacyjnych w praktyce będzie można zapoznać się m.in. z metodyką 

wykonywania projektów reinżynieringu zgodnie z filozofią Lean Management w oparciu o takie 

koncepcje jak "kaikaku" będące uzupełnieniem do procesu ciągłego doskonalenia kaizen 
http://www.staworzynski.com/projekty . 
 

Wymagania:  

- rzetelność  

- tzw. "ścisły umysł",  

- wyobraźnia przestrzenna,  

- umiejętność biegłej obsługi Pakietu Office – szczególnie MS Excel, bądź umiejętność szybkiego 

przyswajania wiedzy,  

- umiejętność szybkiego analizowania i wyciągania wniosków,  

- mile widziane prawo jazdy kat. B,  

- gotowość do wyjazdów służbowych do klientów w całej Polsce oraz do siedziby firmy w Jeleniej 

Górze. 
  

Oferujemy:  

- atrakcyjne wynagrodzenie  

- szkolenia wdrożeniowe na terenie firmy,  

- praca przy projektach dla największych firm w Polsce,  

- pracę w młodym, dynamicznym zespole,  

- Certyfikowane szkolenia z zakresu Lean Management, MTM, problem solving, ergonomii oraz 

wielu innych,  

- zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu Lean Management, normowania czasu pracy 

(MTM) i innych narzędzi optymalizacyjnych stosowanych na całym świecie w produkcji i logistyce.  
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Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński ul. Topolowa 16 58-570  

Jelenia Góra zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na 

przetwarzanie przez Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński ul. Topolowa 16 58-570 Jelenia Góra danych 

osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.   

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem danicka.patrycja@staworzynski.com  

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), 

przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane 

osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje 

zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać 

Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.  

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie 

wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni, a 

gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres działalności firmy. Ponadto Twoje dane osobowe 

możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji 

przez okres działalności firmy.  

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania 

rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.  

  

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.   

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem danicka.patrycja@staworzynski.com   
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