
• Wykształcenie wyższe preferowane: Budownictwo, Inżynieria materiałowa lub pokrewne
• Doświadczenie w branży budowlanej min. 4 lata w obszarach: technologia wyrobów 
   budowlanych, beton, kruszywa, drogownictwo, doradztwo techniczne lub pokrewne
• Bardzo dobra znajomość branży budowlanej
• Wiedza w zakresie materiałów budowlanych (mile widziana wiedza na temat właściwości 
   i możliwości stosowania kruszyw)
• Wiedza oraz doświadczenie w zakresie wdrażania nowych produktów na rynek oraz 
   marketingu materiałów budowlanych
• Umiejętność tworzenia strategii produktowo – handlowych 
• Proaktywne poszukiwanie pomysłów i  wdrażanie nowych rozwiązań
• Umiejętność efektywnego zarzadzania procesami oraz projektami 
• Łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność skutecznej komunikacji 
• Umiejętność właściwego planowania i organizowania własnego czasu 
• Samodzielność i sumienność 
• Odporność na stres i asertywność
• Znajomość języka angielskiego: min B2

Rolą Product Managera będzie opracowywanie i wdrażanie strategii produktowych bazujących 
na obecnych oraz nowych rozwiązaniach na bazie surowców skalnych, w tym również mączki 
wapiennej oraz wapna palonego.  
Product Manager będzie współpracował z wieloma interesariuszami wewnętrznymi 
(np. Dział Produkcji , Logistyka, Kontrola Jakości, Dział Finansowy, Dział Marketingu) oraz 
zewnętrznymi (klienci, uczelnie, laboratoria zewnętrzne, biura projektowe oraz architektoniczne 
inne). Poszukiwany kandydat powinien posiadać doświadczenie w branży budowlanej 
oraz cechować się kreatywnością, w poszukiwaniu nowych rozwiązań i rozwiniętymi 
umiejętnościami komunikacyjnymi.

Oczekiwania:

Główne obowiązki:

Oferujemy:

• Interesującą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)
• Narzędzia pracy: samochód służbowy (również do użytku prywatnego)
• Pakiet świadczeń pozapłacowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o 
przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podsta-
wie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 
udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed 
sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwa-
rzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji 

1 (jednego) roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat od zakończenia rekrutacji. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom 
usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom 
systemów informatycznych. Twoje dane osobowe możemy przekazać do spółki CRH Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 
255211, które pozostaje w tej samej grupie kapitałowej co Trzuskawica S.A. KRS 0000096034.  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza 

Product Manager 
w Dywizji Kruszyw
miejsce siedziby ¢rmy:  Sitkówka k/Kielc
obszar działania: Cała Polska
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