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BRANŻA PRODUKCYJNA dla przemysłu motoryzacyjnego 

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Poszukujemy zarówno osób rozpoczynających karierę zawodową, studentów jak również doświadczonych specjalistów 

z obszarów: technologii, kontroli jakości, sprzedaży i zakupów a także konstruktorów, ślusarzy narzędziowych, 

planistów, ustawiaczy narzędzi na prasach, elektryków, mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych. 

Oferujemy: Pracę w kreatywnym i przyjaznym zespole; Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia; Stabilne warunki 

zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę; szkolenia specjalistyczne i możliwość nauki języka angielskiego; 
 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 

Konstruktor wykrojników-tłoczników, Ślusarz narzędziowy, Kontroler jakości, Metrolog, Pracownik Działu Utrzymania 

Ruchu, Inżynier procesu, Lider projektu, Technolog Galwanizacji. 
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
CV w języku polskim i angielskim 

 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
„Malbox” The Stamping Company, to globalny dostawca elementów tłoczonych z wieloletnią tradycją, działający 

w branży automotive. Do podstawowych aspektów działalności naszej firmy, należą:  obróbka plastyczna blach 

na zimno: tłoczenie, głębokie tłoczenie, wykrawanie, dziurowanie, oginanie;  produkcja na prasach mechanicznych, 

hydraulicznych ze stali na zimno i gorącowalcowanych;  projektowanie tłoczników, w oparciu o system VISI oraz Au-

toCad postępowych, pojedynczych, narzędzi dziurujących i oginających dla detali zgodnie z dokumentacją klienta; 

 montaż komponentów przegubów wycieraczek samochodowych, realizowany jest w oparciu o procesy: nitowania ra-

dialnego, wciskania, zgrzewania plastiku, smarowania;  procesy cynkowania galwanicznego zgodnie z dyrektywami UE, 

bez użycia chromu 6+;  procesy pomocnicze: spawanie, zgrzewanie, lutowanie, malowanie proszkowe, mycie; 

Od czasu założenia przedsiębiorstwa pracownicy firmy „MALBOX” The Stamping Company mają jeden wspólny cel: na-

leżeć do grona najlepszych. Praca w naszej firmie oznacza rozwijanie z pasją idei oraz inicjowanie zmian. Naszą moty-

wacją jest codzienne, stopniowe usprawnianie naszych wiodących na świecie pod względem technologicznym produk-

tów oraz rozwijanie techniki wykraczającej poza aktualnie wyznaczone granice. Ludzie są naszym największym i najcen-

niejszym kapitałem, ich wiedza i umiejętności są podstawą sukcesu naszej firmy. Praca u nas to sposób na realizację 

swoich zawodowych ambicji, ale też miejsce, gdzie spotykają się ludzie otwarci, którzy tworzą kreatywną atmosferę 

w miejscu pracy i poza nim. Potrafimy uwidocznić efekty jakie przynosi indywidualna praca, twórczy wysiłek, kreatywna 

postawa. 
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PROJEKT: PIKAP – PROGRAMOWNIE INDYWIDUALNYCH KOMPTENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI. WSPARCIE 

ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, JEST WSPÓLFINAN-

SOWANY ZE ŚRODKÓW UE. INFORMACJA O PROJEKCIE: PIKAP.PK.EDU.PL 

http://www.malbox.com.pl/
mailto:kadry@malbox.com.pl

