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Profil działalności firmy:  
 

MALBOX to polska, prywatna firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniach w produkcji elementów 
tłoczonych. Firma została założona w 1992r. przez jej obecnego właściciela Pana Zygmunta Soleckiego. 
Od początku działalności, firma związała się z przemysłem motoryzacyjnym, produkując pierwsze swoje 
części dla zakładów Fiata (elementy drzwi dla Fiata 126p). Z biegiem lat firma powiększała swoje możliwości 
produkcyjne poprzez wdrażanie nowych procesów produkcyjnych, co zaowocowało pozyskaniem kolejnych 
klientów. Aktualnie firma kooperuje z największymi firmami motoryzacyjnymi w tym: Fiat, Suzuki, GM oraz 
Valeo, Magna, ZF, Adient, jak i z firmami innych gałęzi przemysłu, w tym: Husqvarna (ogrodnictwo), CBM 
(rolnictwo), Bosch&Siemens (AGD), Deutz (silniki). Obecnie szerokie spektrum procesów produkcyjnych 
obejmuje: obróbkę plastyczną metali (tłoczenie), cynkowanie, malowanie proszkowe, spawanie, lutowanie, 
zgrzewanie, mycie zabezpieczające/ antykorozyjne, operacje montażowe, maintanance oraz projektowanie 
i produkcję tłoczników. Najwyższa jakość produkowanych wyrobów potwierdzona jest wdrożonymi, 
utrzymywanymi i ciągle doskonalonymi systemami zarządzania jakością jak ISO 9001 oraz IATF. Firma dba 
również o środowisko, co potwierdzone jest certyfikatem ISO 14001. Zatrudniamy ok. 250 osób. 

 
 
Wymagania stawiane kandydatom:  

 
 komunikatywność,  systematyczność,  kreatywność i innowacyjność,  chęć uczenia się,  motywacja, 
 entuzjazm,  prężność działania i zaradność,  otwartość na doświadczenia,  umiejętność pracy w grupie, 
 optymizm.  
 
Dodatkowe oczekiwania:  
 
 wykształcenie kierunkowe;  
 wiedza specjalistyczna (zwłaszcza, jeśli chodzi o stanowiska inżynierskie);  
 znajomość języków obcych;  
 praktyczne przygotowanie do danej pracy (praktyki studenckie);  
 doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie studiów. 

 
 
Typy ofert:  
 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy zarówno osób rozpoczynających karierę 
zawodową, jak również doświadczonych specjalistów. Oferujemy praktyki zawodowe, staże dla studentów, 
oraz pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie dla absolwentów. 

 
 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty:  
 

Metody i etapy rekrutacji zależą od specyfiki danego stanowiska pracy.  
Etap pierwszy rekrutacji odbywa się bez bezpośredniego udziału kandydatów. Na tym etapie następuje 
zebranie aplikacji. Aplikację należy wysłać na adres: rekrutacja@malbox.pl  
Najlepsi kandydaci, spełniający wymagania formalne, otrzymują zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, 
elementem dodatkowym może być test językowy lub merytoryczny.  
Do kolejnego etapu przechodzi tylko kilku najlepszych kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymogi 
formalne i kompetencyjne. Po zakończeniu fazy rekrutacji rozpoczyna się proces selekcji, który służy 
wybraniu odpowiednich kandydatów. Selekcja jest zwykle czasochłonnym, ale niezwykle ważnym etapem, 
który pozwala nam ocenić, czy kandydaci będą w stanie dopasować się nie tylko do określonego stanowiska 
pracy, ale także do kultury organizacji. 
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Kontakt w sprawie rekrutacji:  

 
Katarzyna Hamerlik, k.hamerlik@malbox.pl; Ewa Czarnota, e.czarnota@malbox.pl 

 
 
Plany rekrutacyjne:  
 

Aktualne oferty pracy:  
 
 Specjalista ds. zakupów;  
 Specjalista ds. Sprzedaży;  
 Technolog produktu / Inżynier produkcji – Galwanizernia;  
 Kontroler jakości;  
 Konstruktor wykrojniki – tłoczniki;  
 Ślusarz narzędziowy;  
 Automatyk Działu Utrzymania Ruchu;  
 Elektryk (Dział utrzymania ruchu);  
 Mechanik maszyn i urządzeń (Dział utrzymania ruchu);  
 Pracownik produkcji – praca dla mężczyzn i kobiet;  
 Ustawiacz narzędzi na prasach;  
 Metrolog;  
 Szef Działu Technologii; 

 
 
Miejsce pracy:  Osiek i Olkusz 
 
 
Dodatkowe informacje:   
 

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.  
 
Naszym pracownikom oferujemy:  

 Zatrudnienie od zaraz na umowę o pracę na pełen etat;  

 Atrakcyjne wynagrodzenie;  

 Zdobycie doświadczenia w firmie z branży motoryzacyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku; 
Możliwość rozwoju zawodowego i awansu wewnętrznego;  

 System nagród KAIZEN;  

 Pakiet socjalny: Ubezpieczenie grupowe, świadczenia i paczki świąteczne, dofinansowanie do kolonii 
dla dzieci;  

 Szkolenia specjalistyczne i możliwość nauki języka angielskiego. 
 


