kariera inżyniera
i Ostrowie Wielkopolskim. We Wrocławiu działa
natomiast obsługa księgowa i informatyczna
europejskich oddziałów Grupy MAHLE. Wszystkie lokalizacje grupy w Polsce intensywnie się
rozwijają i zwiększają zatrudnienie. Łącznie
w Polsce pracuje w nich ok. 7 tys. osób.

WYZWANIA

Kariera Inżyniera
w Centrum
R&D firmy MAHLE
w Ostrowie
Wielkopolskim

Producenci samochodów – np. BMW, VW czy
Ferrari – tworzą auta, wykorzystując komponenty dostarczane przez zewnętrzne firmy.
Jednym z kluczowych dostawców podzespołów na świecie jest firma MAHLE, która oferuje unikalne rozwiązania w dziedzinie silników,
filtracji, elektryki/mechatroniki oraz układów
chłodzenia.
W Polsce MAHLE produkuje zaawansowane
komponenty do samochodów w Krotoszynie

W Ostrowie znajduje się największe w regionie Centrum Badań i Rozwoju (R&D) – to właśnie
tutaj kilkuset inżynierów opracowuje rozwiązania, buduje prototypy i testuje je w laboratoriach firmy.
– W MAHLE łączymy zamiłowanie do samochodów i ich technologii z dążeniem do sprostania
wymaganiom naszych klientów, którymi są
najwięksi producenci samochodów. Projektujemy rozwiązania dla obecnej i przyszłej technologii mobilnej, również w taki sposób, aby
była jak najbardziej wydajna i przyjazna dla
środowiska – mówi Krzysztof Wawrocki, dyrektor ostrowskiego Parku Technologicznego.
Nasi pracownicy mają udział w poszukiwaniu
innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Oferty pracy w MAHLE
Aktualnie poszukujemy do pracy m.in. inżynierów (technologów, konstruktorów), techników (laboratorium) i osób z wykształceniem zawodowym (m.in. ślusarzy/spawaczy),
a także logistyków (w tym SCM) oraz pracowników produkcji.
We Wrocławiu dostępne są m.in. stanowiska
w obszarze finansów, księgowości i IT.
Stale prowadzimy rekrutacje w obszarach
Accounts Payable, Receivable i IntercompaRynek pracy oferuje nam dziś nieskończony
wybór. Przeglądając ogłoszenia na stronach,
na których pracodawcy usiłują zaprezentować swój profil oraz proponowane stanowiska, możemy czasem odnieść wrażenie, że są
one o wszystkim i o niczym…

Zostać księgowym w SSC!

Kariera w finansach. Czy praca w Shared
Service Center może być ciekawa dla
księgowego? Oczywiście, że tak!

Księgowość jest dziedziną szeroką i choć należy do nauk ścisłych, to w Działach Finansowych
SSC spotykamy absolwentów wielu kierunków
studiów. Mogą się tutaj realizować zarówno
osoby po kierunkach typu finanse i księgowość, ale też takie, które skończyły przeróżne filologie, prawo, socjologię itp. W czym tkwi klucz
do sukcesu? Przede wszystkim w chęciach,
przekładających się na umiejętności szybkiego
uczenia i zaangażowanie, oraz umiejętności posługiwania się językami obcymi. W pracy księgowego w SSC odnajdą się osoby, które z jednej strony są dobrze zorganizowane, a z drugiej
wykazują się umiejętnościami analitycznymi
oraz logicznego myślenia.

Mają możliwość współpracy z innymi jednostkami MAHLE na całym świecie. Nie ma tutaj
nudy, są za to ciągle nowe wyzwania.

MIEJSCE DLA KAŻDEGO!
O unikalności ostrowskiego R&D stanowi to,
że praca w nim obejmuje cały proces powstawania produktu – np. chłodnicy powietrza doładowanego do BMW.
Jest tu dział designu, czyli dział projektowy,
w którym konstruowane są wyroby. To tutaj
produkt zyskuje swój wygląd, kształt i zastosowanie technologiczne. W prototypowni
powstają ciekawe, innowacyjne rozwiązania,
przełamywane są granice możliwości i powstaje zalążek gotowego produktu.
Zespół Inżynierów Technologów bierze udział
w projektowaniu i rozwoju procesów, przygotowywaniu specyfikacji maszyn produkcyjnych i urządzeń, instalowaniu maszyn,
ich rozruchu i pomiarach. Wśród inżynierów
technologów mamy inżynierów zajmujących
się tzw. procesami specjalnymi, jak tłoczenie,
wtryskiwanie czy spawanie.
ny, kontrolingu oraz do działu skanowania
i weryfikacji faktur.
Najnowsze oferty pracy można znaleźć na
stronie jobs.mahle.com lub profilu firmowym
MAHLE na stronie pracuj.pl –
https://pracodawcy.pracuj.pl/mahle,25444
E-mail do kontaktu dla kandydatów:
rekrutacja.wroclaw@pl.mahle.com,
rekrutacja.ostrow@pl.mahle.com
Telefon dla kandydatów na pracowników
produkcji: 660 665 495
Jedną z największych zalet centrów SSC jest
ich specyficzna struktura. Aby takie miejsce
mogło odnieść sukces biznesowy, procesy
w nim obsługiwane powinny być realizowane
dla wielu spółek w ten sam ustandaryzowany
sposób. I dlatego jest to idealne miejsce dla
początkujących księgowych. SSC zaproponuje takiej osobie dołączenie do konkretnego
działu, obsługującego zdefiniowaną część
procesów księgowych oraz zapewni wdrożenie dostosowane do jej dotychczasowych
umiejętności. Pozwala to metodą małych kroków wejść w świat księgowości, który potem
można dalej eksplorować w kolejnych latach.

Obszary
W SSC działy finansowe są najczęściej zorganizowane w konkretne poddziały. W obszarze
księgowości najczęściej możemy pracować:
– W obszarze należności (ang. Accounts Receivable), gdzie mamy do czynienia przede
wszystkim z klientami jednostki, dla której pracujemy i płatnościami od nich przychodzącymi.

Zespół Inżynierów Produktu skupia się natomiast
na pracy nad konstrukcją wyrobu. Planuje i dba
o uzyskanie zatwierdzeń i testów, w celu potwierdzenia poprawności konstrukcji.
Ciekawą pracę można znaleźć w laboratorium
wytrzymałościowym. To dział, w którym przeprowadzane są testy wytrzymałościowe w zakresie zmiennych cykli temperatur zgodnie
z najnowszymi wymaganiami branży motoryzacyjnej. Inżynierowie w laboratorium zajmują
się budową stanowisk testowych oraz tworzeniem oprogramowania do nich. Laboratorium
metalograficzno-chemiczne zajmuje się z kolei
m.in. oceną materiałów po testach korozyjnych, oceną jakości połączeń po lutowaniu
czy badaniem rozwoju materiałów.
Poszczególnymi projektami zarządzają Project Managerowie, których wyzwania i zadania
można ująć w trzy obszary działania – zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem oraz
kontakt z klientem.
Każdy projekt prowadzony od początku, tj. od
zebrania wymagań klienta do fazy produkcji
seryjnej, a następnie instalacji w samochodach klientów, daje dużą satysfakcję członkom zespołu, gdyż widzą oni wymierne efekty
swojej pracy.
Nasi pracownicy podpowiadają, że ważna dla
nich jest możliwość samorealizacji i kreatyw-

– W obszarze zobowiązań (ang. Accounts
Payable), gdzie pracujemy z dostawcami
i otrzymywanymi od nich fakturami, często
też realizowanymi do nich płatnościami.
– W obszarze księgi głównej (ang. General
Ledger), w którym praca opiera się przede
wszystkim na tzw. zamykaniu miesiąca, przygotowaniu raportów finansowych, w tym
sprawozdania finansowego.
– W obszarze podatkowym / projektowym
– wprawdzie takich stanowisk jest zdecydowanie mniej na rynku SSC, ale również się
zdarzają.
Ponadto SSC często oferują stanowiska w obszarze Controllingu czy szeroko pojętej analizy finansowej.

Rozwój
W SSC ścieżka rozwoju w obszarze księgowości jest bardzo rozbudowana i daje wręcz
nieograniczone możliwości. Każdy pracownik
jest poddawany systematycznej ocenie i wraz
z przełożonym dyskutuje o swoich potrzebach
oraz potencjalnej zmianie działu. Naturalnym
procesem jest tu praca na jednym stanowisku przez 2–3 lata, a następnie przejście do
innego działu celem rozwoju umiejętności
księgowych w innym obszarze. Możliwość tej
zmiany pozwala zgłębiać tajniki księgowości,
co przy ciągłym rozwoju realizowanym w taki
sposób w kolejnych latach może skutkować
podjęciem ról w obszarze zarządczym, nie
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ności, praca w międzynarodowym zespole,
przyjazne środowisko pracy, przyjazna atmosfera, brak rutyny oraz ciągłe wyzwania. Nie bez
znaczenia jest również dobre jedzenie w zakładowej kantynie!

Więcej o MAHLE w Polsce i na
świecie www.pl.mahle.com
wykluczając stanowisk takich jak Główny
Księgowy czy Dyrektor Finansowy. Dlatego
też SSC oferuje często wachlarz szkoleń dopasowany do potrzeb rozwoju pracowników.

Perspektywy
Działy finansowe SSC najczęściej operują
w środowisku międzynarodowym, w którym
obcuje się bardzo często z przedstawicielami
licznych narodowości. Są to nie tylko partnerzy
biznesowi, ale także nasi koledzy z biura. Na co
dzień w SSC można usłyszeć rozmowy w wielu
językach. W niektórych SSC można liczyć na
wyjazdy zagraniczne, najczęściej w tych przypadkach, kiedy procesy są dopiero przenoszone z lokalizacji poza Polską do Polski.
Środowisko pracy w SSC jest niepowtarzalne.
Mieszanka międzykulturowości oraz ścieżka
rozwoju zakładająca stabilny wzrost wiedzy księgowej, ale też dająca wiele wyzwań, jak i możliwości – jest idealna dla wszystkich, którzy myślą
o sobie w kontekście pracy w finansach.
MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu zapewnia wsparcie dla globalnych struktur
grupy MAHLE w zakresie obsługi procesów finansowych i IT. Dział Finansów realizuje procesy księgowe
w obszarze środków trwałych, należności, zobowiązań, rozliczeń z pracownikami oraz rozliczeń pomiędzy jednostkami Intercompany dla spółek w Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Polsce.
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