
 
 

 
Formika jest producentem opakowań dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Sprzedaje 
swoje produkty w ponad 40 krajach na 4 kontynentach. Dzięki ciągłemu ulepszaniu kultury organizacyjnej budowanej 
na szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności oraz nieprzerywalnym inwestycjom w najnowszą technologię, na przestrzeni 
lat Formika stała się wiodącym dostawcą na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukuje do 
swojego zespołu pracowników na stanowisko: 

R&D Manager 
Miejsce pracy: Parzniew (pow. pruszkowski) 

Nr ref.: RD/2020/01 

Za co będziesz odpowiadać: 
• Koordynacja projektów realizowanych w firmie 

• Inicjowanie i prowadzenie prac rozwojowych kluczowych produktów 

• Opracowanie i nadzór nad koncepcjami nowych produktów 

• Analiza rozwoju potrzeb i wymagań klientów, zbieranie i aktualizacja danych rynkowych 

• Aktywna współpraca z innymi działami w zakresie organizacji prac projektowych 

• Współudział w tworzeniu strategii sprzedaży z uwzględnieniem oceny możliwości sprzedaży i uwarunkowań rynku 

• Kontrola budżetowa projektów  

• Zapewnianie terminowej realizacji projektów 

• Raportowanie i prezentacja postępów w projektach  
 

Czego oczekujemy: 
• Min. 5-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku 

• Doświadczenia zawodowego w branży opakowaniowej 

• Wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek poligrafia lub materiałoznawstwo)   

• Doświadczenia zawodowego w pracy w strukturze projektowej 

• Samodzielności oraz kreatywności w podejmowaniu działań 

• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole 

• Inicjatywy w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

• Umiejętności ustalania priorytetów i organizacji czasu pracy 

• Silnej orientacji na osiąganie celów 

• Znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 

• Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office 
 

Oferujemy: 
• Ciekawą pracę w nowoczesnej, prężnie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym 

• Perspektywę rozwoju w ramach struktury Firmy 

• Pracę w twórczej i przyjaznej atmosferze 

• Stabilne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności 

• Profesjonalne szkolenia 

• Fundusz Świadczeń Socjalnych 

• Atrakcyjny pakiet benefitów w tym: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do obiadów, kart 
Multisport  

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. 
  

Aplikuj  

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy i jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
jedynie z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=534c071e3da547129e4712459030557e

