
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. 

 

Specjalista ds. procesów zaopatrzenia 
Miejsce pracy: Kwidzyn 

 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków:  

 
� Współpraca z dostawcami, lokalnymi i globalnymi strukturami Jabila w celu osiągnięcia 

maksymalnego poziomu konsygnaty i innych rozwiązań logistycznych zapewniających 
optymalizację poziomu zapasów 

� Koordynacja pracy związanej z pomiarem, raportowaniem i optymalizacją towarów w drodze 
(GIT – goods in transit, PZ, Darts) 

� Koordynacja poziomu zapasów (DII, $) – analiza tygodniowa poziomu Inventory, estymacje 
poziomu zapasów w bazie Inventory, analiza elementów składowych inventory i DII 

� Koordynacja procesu ROHS/BARS – pozyskanie i utrzymanie dokumentacji zgodnie  
z procedurami Jabila 

� Dokonywanie przeglądu dokumentacji lokalnej i globalnej dotyczącej procesu zaopatrzenia, 
weryfikacja zgodności istniejących rozwiązań z treścią dokumentacji – zgodnie z procedurami 
Jabila 
 

Jakie wymagania musisz spełniać, aby ubiegać się o tę pracę:  
 

� Mile widziane wykształcenie wyższe, preferowane logistyczne lub inżynieryjne 
� Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych 
� Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
� Umiejętność analitycznego myślenia 
� Kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań 
� Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) 

 
Gwarantujemy Ci:  
 

� Pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań  
� Udział w ambitnych projektach w międzynarodowym środowisku  
� Dostęp do nowoczesnych technologii, możliwość nieustannego rozwoju  
� Atrakcyjne wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe  

 
 

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

rekrutacja_kwidzyn@jabil.com, 
wpisując w tytule: „Specjalista ds. procesów zaopatrzenia” 

 
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. Jednocześnie oświadczam, że złożone przeze mnie dokumenty 
aplikacyjne są zgodne z prawdą." 
 
 
 
 
 



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. 

 

Specjalista ds. dostaw 
Miejsce pracy: Kwidzyn 

 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: 

 
Zaopatrywanie Działu Produkcji w odpowiednie materiały zgodnie z zapotrzebowaniem,  
a w szczególności:  

� składanie zamówień u dostawców 
� nadzorowanie realizacji dostaw 
� rozwiązywanie problemów towarzyszących realizacji zamówień 

 
Jakie wymagania musisz spełnić, aby ubiegać się o tę pracę: 
 

� Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki (preferowany kierunek logistyczny) 
� Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
� Wiedza z zakresu procesów logistycznych w firmach produkcyjnych 
� Umiejętność obsługi komputera – pakiet OFFICE, SAP 
� Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

 
Gwarantujemy Ci:  
 

� Pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań 
� Udział w projektach w międzynarodowym środowisku 
� Dostęp do nowoczesnych technologii 
� Atrakcyjne wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe 

 
 

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

rekrutacja_kwidzyn@jabil.com, 
wpisując w tytule: „Specjalista ds. procesów dostaw” 

 
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. Jednocześnie oświadczam, że złożone przeze mnie dokumenty 
aplikacyjne są zgodne z prawdą." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

 

Specjalista ds. transportu 
Miejsce pracy: Kwidzyn 

 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: 

 
� Organizowanie i monitorowanie dostaw w oparciu o bazę preferowanych przewoźników 
� Prowadzenie rejestru dostaw i wysyłek 
� Weryfikacja i opisywanie faktur transportowych 
� Analiza stawek transportowych 
� Kontrola kosztów Premium dla dostaw specjalnych 
� Analiza istniejących rozwiązań logistycznych oraz aktywne wdrażanie usprawnień 

  
Jakie wymagania musisz spełnić, aby ubiegać się o tę pracę: 
 

� Wykształcenie wyższe logistyczne 

� Znajomość formuł Incoterms ® 2010 
� Znajomość pakietu MS Office 
� Znajomość języka angielskiego w stopniu swobodnym (B2) 
� Dobra komunikatywność i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych 
� Umiejętności analityczne 

 
Gwarantujemy Ci: 

 
� Pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań 
� Udział w projektach w międzynarodowym środowisku 
� Dostęp do nowoczesnych technologii 
� Atrakcyjne wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe 

 
 

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

rekrutacja_kwidzyn@jabil.com, 
wpisując w tytule: „Specjalista ds. transportu” 

 
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. Jednocześnie oświadczam, że złożone przeze mnie dokumenty 
aplikacyjne są zgodne z prawdą." 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



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. 

 

Specjalista ds. projektów NPI 
Miejsce pracy: Kwidzyn 

 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: 
 

� Rozwijanie i wdrażanie polityki zakupowej firmy w zakresie dostaw dla nowych produktów  
i dostawców 

� Tworzenie bazy dostawców pod potrzeby nowych projektów 
� Zaopatrywanie próbnej produkcji w materiały produkcyjne 
� Optymalizacja procesu zamawiania i wielkości zapasów materiałowych w oparciu o budżet 

projektu 
� Inicjowanie pierwszych kontaktów i budowanie długofalowych relacji z dostawcami/klientami 

  
Jakie wymagania musisz spełnić, aby ubiegać się o tę pracę: 
 

� Wykształcenie wyższe lub w trakcji nauki (preferowane studia logistyczne lub inżynierskie) 
� Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
� Umiejętność analitycznego myślenia 
� Umiejętności negocjacyjne 
� Kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań 
� Bardzo dobra znajomość Excela 
� Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

 
Gwarantujemy Ci: 

 
� Pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań 
� Udział w projektach w międzynarodowym środowisku 
� Dostęp do nowoczesnych technologii 
� Atrakcyjne wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe 

 
 

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

rekrutacja_kwidzyn@jabil.com, 
wpisując w tytule: „Specjalista ds. projektów NPI” 

 
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. Jednocześnie oświadczam, że złożone przeze mnie dokumenty 
aplikacyjne są zgodne z prawdą." 
 
 

 


