
 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że w PZL-ŚWIDNIK S.A. prowadzimy rekrutacje nie tylko na stanowiska  

związane z inżynierią i techniką,  

ale również wsparciem biznesu i produkcji? 

Dołącz do jednego z naszych zespołów, w których integrujemy  
lokalne tradycje lotnicze z nowoczesnym zarządzaniem! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co oferujemy? 

 

 
 

 

 

 

 

PZL-Świdnik jest jedynym producentem śmigłowców polskiej konstrukcji, który aktywnie działa w branży od prawie 70 lat. 
Do dziś wyprodukował i dostarczył ponad 7400 śmigłowców klientom w ponad 40 krajach na całym świecie. Od 2010 r.  
jest częścią Leonardo, w którym odgrywa ważną rolę Globalnego Centrum Doskonałości w zakresie Produkcji Struktur 
Lotniczych. Koncern zatrudnia ponad 46 tysięcy osób w zakładach produkcyjnych i biurach zlokalizowanych głównie 
we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. 

PZL-Świdnik jest kluczowym integratorem polskiego sektora lotniczego. Wspiera rozwój kolejnych pokoleń inżynierów 
poprzez transfer know-how, organizację praktyk i staży, studia dualne i objęcie patronatem uczniów szkoły technicznej. 

 

Dlaczego warto zaaplikować? 

• Masz okazję wyprzedzić innych i być już w naszej bazie zanim uruchomimy nowe projekty rekrutacyjne, 
• Weźmiesz udział w profesjonalnym procesie rekrutacyjnym w formie zdalnej – bez wychodzenia  

z domu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
• Zapewnimy Ci możliwości zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. 

Kogo szukamy?  

• Studentów ostatniego roku (zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich) lub absolwentów  
kierunków ekonomicznych, logistycznych i biznesowych, 

  Osób, które chcą rozwijać się w obszarze wsparcia biznesu w dużej firmie produkcyjnej,  
• Osób komunikujących się w języku angielskim na poziomie co najmniej B1, 
• Osób sprawnie posługujących się pakietem Office (szczególnie Excel), 
• Osób proaktywnych, zorganizowanych, myślących analitycznie, wykazujących inicjatywę w działaniu  

oraz efektywnie pracujących samodzielnie i w zespole. 
 

Do przesyłania swojej aplikacji zachęcamy zarówno Absolwentów,  
jak i studentów ostatniego roku. 

Kliknij przycisk APLIKUJ i prześlij nam swoje CV 

Zachęcamy do śledzenia naszego Profilu na Pracuj.pl 

Zatrudnienie w stabilnej firmie 
na podstawie umowy o pracę 
w wymiarze pełnego etatu 

Zdobywanie doświadczenia 
w międzynarodowej firmie  
o ugruntowanej pozycji 
na rynku 

Udział w szkoleniach 
wewnętrznych i zewnętrznych 
 

Opieka medyczna i pakiet 
socjalny  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZL-Świdnik S.A. z siedzibą przy  
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby 
Administrator mógł wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach. 
rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody  

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Aplikacja-Spontaniczna/4800-2858-25-013-2759.html
https://pracodawcy.pracuj.pl/wytwornia-sprzetu-komunikacyjnego-pzl-swidnik-s-a,21450

