
Do grupy LUXIONA należą tak znane w Europie marki jak Troll, Metalarte, Sagelux. Oświetlenie jest naszą pasją 
od ponad 90 lat. Zakres działalności grupy LUXIONA obejmuje wszystkie etapy realizacji inwestycji w dziedzinie 
oświetlenia. Realizowane przez nas projekty uwzględniają najnowsze osiągnięcia w kontekście oszczędności 
energii w systemie oświetleniowym oraz nowoczesny design. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego 
zadowolenia Klienta z eksploatowanego oświetlenia. 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy obecnie do naszego Zespołu Sprzedaży kandydata na stanowisko: 

 

Kierownik Działu R&D 
 

Miejsce pracy: Jacentów, gm. Sadowie, woj. świętokrzyskie 

Zakres obowiązków: 

• Współtworzenie i realizacja strategii rozwoju technologicznego oraz produktów firmy 

• Postępowanie zgodnie z obowiązującym Procesem Rozwoju Produktu i przestrzeganie wymagań 
dotyczących przygotowywanej dokumentacji zg. z normami ISO 9001,14000, ISO 13485  

• Doświadczenie z zakresu zarządzania projektami 

• Współpraca z kierownikiem produktu i działem marketingu w zakresie przekazywania informacji  o 
nowych uruchomieniach do handlowców i klientów 

• Opracowanie kompletnej dokumentacji nowych uruchomień 

• Planowanie, organizowanie i rozliczenie pracy działu  

• Planowanie kosztów działalności działu oraz realizacja budżetu i planu przychodów 

• Modyfikacja dotychczas produkowanych wyrobów 

• Systemowe śledzenie trendów rozwoju technicznego, analiza szans i zagrożeń dla rozwoju firmy, 

• Tworzenie i rozwój bazy wiedzy oraz standardów technicznych firmy, zapewnienie transferu wiedzy 
technicznej wewnątrz organizacji  

• Inicjowanie oraz organizacja i zarządzanie procesem prac badawczo – rozwojowych ukierunkowanych 
na realizację założeń strategii firmy 

• Opracowanie, rozwój i utrzymanie systemu wskaźników, raportów oraz narzędzi i metod zarządzanie 
ryzykiem, planowanie itp. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne, elektryczne, mile widziana technika świetlna 

• Minimum 2 lat doświadczenia w pracy na stanowisku menadżera rozwoju produktów  

• Kreatywność, ambicja, inicjatywa i pozytywne motywowanie innych, 

• Wysoki poziom umiejętności analitycznych i logicznego myślenia, 

• Umiejętności w zakresie zarządzania projektem rozwojowym 

• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych 

• Znajomość j. angielskiego: w mowie w stopniu minimum komunikatywnym 

• Umiejętność pracy pod presją czasu. 

Oferujemy: 

• Ciekawą pracę i możliwość rozwoju w dużej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 
• Atrakcyjne i motywujące warunki wynagrodzenia 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji. 
 
 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV i list motywacyjny wraz z poniższą klauzulą na 
adres e-mail: rekrutacja@luxiona.com. 
 

Prosimy o umieszczenie w CV zgody następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie obecnej rekrutacji 
zg. z art. 6 ust. 1, lit. a RODO.” Przez LUXIONA POLAND S.A. Jacentów 167, 27-580 Sadowie  jako 
administratora moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji na aplikujące przeze mnie stanowisko. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am 
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich 
poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest 
możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.” 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie 
internetowej: https://luxiona.pl/wp-content/uploads/2020/11/Obowi%C4%85zek-informacyjny-dla-
kandydat%C3%B3w-do-pracy.pdf 
 
 
Jeśli wyrażamy zgodę przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie rekrutacji  w celu 
wykorzystania ich w kolejnych naborach, prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej zgody o treści: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu wykorzystania 
ich w kolejnych naborach prowadzonych przez LUXIONA POLAND S.A. przez okres najbliższych 12 

https://luxiona.pl/wp-content/uploads/2020/11/Obowi%C4%85zek-informacyjny-dla-kandydat%C3%B3w-do-pracy.pdf
https://luxiona.pl/wp-content/uploads/2020/11/Obowi%C4%85zek-informacyjny-dla-kandydat%C3%B3w-do-pracy.pdf


miesięcy. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych 
jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.” 
 
 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez LUXIONA POLAND S.A. Jacentów 167, 27-580 KRS 
nr 0000051064  Twoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane 
nie są wykorzystywane do innych rekrutacji, są przechowywane przez okres 3 m-cy, po tym okresie są niszczone.  
W w/w okresie masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia podanych danych, wniesienia skargi 
oraz cofnięcie zgody. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Inspektorem Ochrony Danych LUXIONA POLAND S.A. jest Iwona Łabęcka, e-mail rodo@luxiona.com; telefon: +48 15 868 40 
65. 

mailto:rodo@luxiona.com

