
Create the extraordinary
Kariera we Flex w Polsce



Te wartości umożliwiają nam przekształcanie pomysłów w wyjątkowe produkty.

Wzajemnie  
się wspieramy 
i wspólnie 
szukamy 
najlepszych 
rozwiązań.

Działamy 
szybko i 
konsekwentnie 
zmierzamy  
do celu.

Zawsze 
postępujemy 
słusznie.

Flex to światowej klasy partner produkcyjny, 

pomagający klientom z różnych branż  

w opracowaniu i budowaniu produktów,  

które zmieniają świat.

Jako globalny zespół, jesteśmy obecni w 30  

krajach i odpowiadamy zrównoważonemu 

działaniu. Dzięki temu zapewniamy swoim  

klientom innowacje technologiczne oraz 

rozwiązania związane z łańcuchem dostaw  

i produkcją. Pomagamy im również pomyślnie 

przejść przez proces regionalizacji, wdrażania 

sztucznej inteligencji do produkcji, budowania 

infrastruktury 5G oraz zaawansowanej produkcji.

Nasze wartości napędzają nas do działania.  

To one nas definiują oraz nakierowują, jak 

budować zróżnicowane miejsce pracy oparte  

na zrównoważonym rozwoju i środowisku,  

gdzie każdy może rozwijać swój potencjał.  

 

flex.com/Poland

Kim jesteśmy



Telekomunikacja 
Przykładowe produkty: 

moduły telekomunikacyjne, szafy bazowe do telefonii komórkowej, filtry radiowe, 

inteligentne baterie litowe, centra danych.

Maszyny i urządzenia 
Przykładowe produkty:  

automaty do gier, elementy do pomp ciepła, bezprzewodowe stacje IoT, sprzęt do 

wykrywania ropy, ładowarki do elektrycznych aut.

Naszym celem jest tworzenie wartościowych 

produktów dla klientów, które podnoszą  

jakość życia. 

Zatrudniamy 160 000 pracowników w 30 krajach. 

Każdego dnia nasi pracownicy wykorzystują 

specjalistyczną wiedzę do produkcji 

innowacyjnych produktów i koncentrują się 

na potrzebach klientów. Naszym celem jest 

rozwijanie oraz inspirowanie ludzi, zapewniając 

im przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

Flex w Polsce jest partnerem dla klientów z całego świata. Oferujemy naszym klientom 
dostęp do nowoczesnych technologii, które można stosować w wielu branżach.

Przemysł 
Przykładowe produkty: 

maszyny do próżniowego pakowania żywności.

Produkty konsumenckie 
Przykładowe produkty: 

czujniki do wykrywania dymu, drony podwodne, drukarki 3D, systemy konferencyjne, 

słuchawki, kamery komputerowe, elementy zamków do drzwi.

Co robimy



Flex w Polsce
W Polsce mamy oddziały w Tczewie i w Łodzi. W obu lokalizacjach 
oferujemy pełną gamę usług w zakresie innowacji, projektowania, 
inżynierii, produkcji i łańcucha dostaw.  
 
Flex w Polsce liczy obecnie ponad 4000 pracowników, którzy każdego 
dnia tworzą niezwykłe produkty.

Tczew

Łódź



Rozwiń swoje 
umiejętności
Dołącz do Flex i wejdź do dynamicznego świata, gdzie wykorzystujemy 

najnowszą technologię, aby sprostać oczekiwaniom klientów.  

Oferujemy profesjonalne, nowoczesne i stabilne środowisko pracy.  

Tu udoskonalisz umiejętności, poszerzysz doświadczenie oraz w bardzo 

szybki sposób rozwiniesz swoją karierę zawodową.

Flex to miejsce, w którym współpracujemy globalnie i tworzymy 

spektakularne produkty. U nas będziesz pracować wśród wielu  

ekspertów, nad przełomowymi projektami dla światowych marek. 

Dołącz do nas



Projektowanie i inżynieria 
Rozwój badań, DFM, F.A. Laboratorium.

Logistyka i dystrybucja 
Magazyn, dystrybucja, VMI, etykietowanie. 

Ekspansja rynkowa 
Cło, zgodność handlowa.

Wdrażanie nowych produktów 
Industrializacja produktu, projektowanie linii produk-

cyjnej, definiowanie wymagań procesowych, pomiary 

wskaźników efektywności oraz optymalizacja procesu 

wytwarzania, wdrażanie złożonych projektów NPI / TPI.

Produkcja 
PCBA, TLA, obróbka mechaniczna, powlekanie 

testowanie, etykietowanie, grawerowanie laserowe, 

spawanie oporowe, lutowanie.

Prototypowanie 
Wsparcie prac nad koncepcją produktu,  

projektowanie narzędzi i szablonów montażowych.  

Druk 3D, CNC, prototypowanie, wsparcie R&D  

w pracy nad rozwojem produktu.

Obsługiwane branże

Certyfikaty 
 

ISO 9001 
TL 9000 

ISO 14001 
AEO  

ANSI/ESD S20.20 
Internal Control System

W naszym oddziale w Tczewie od 2000 roku projektujemy i tworzymy produkty 
ułatwiające życie. Oferujemy klientom innowacyjne i elastyczne rozwiązania  
oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu produkcji, magazynowania i logistyki.  
Park przemysłowy stanowią cztery hale o łącznej powierzchni 80 000 m2.  
W trzech z nich prowadzimy montaż elektroniki, obróbkę plastyczną blach  
oraz montaż złożonych produktów. Czwarty obiekt pełni funkcję nowoczesnego 
centrum logistycznego.

Możliwości

Tczew

Tczew

Naprawy 

Przetwarzanie wyrobów gotowych, diagnoza  

i naprawa wyrobów gotowych oraz komponentów.

TELEKOMUNIKACJA PRZEMYSŁ PRODUKTY  
KONSUMENCKIE

MASZYNY 
I URZĄDZENIA



Ekspansja rynkowa 
Cło, zgodność handlowa.

Łódź
W naszym oddziale w Łodzi od 2007 roku świadczymy szeroko rozwinięte 

usługi związane z logistyką, magazynowaniem, produkcją i serwisowaniem. 

Oferujemy klientom unikalne, zorientowane na ich potrzeby rozwiązania,  

takie jak: magazynowanie komponentów i wyrobów gotowych, montowanie  

i pakowanie od podstaw kompletnych zestawów produktów elektrycznych, 

Produkcja 

LC, CTO, wprowadzanie nowych produktów.

Logistyka i dystrybucja 

VMI, SPL, magazyn główny, dystrybucja, 

etykietowanie, tracking.

Ekspansja rynkowa 

Cło, zgodność handlowa.

Naprawy 

Diagnoza i naprawa wyrobów gotowych  

oraz komponentów, aktualizacje, zarządzanie 

częściami zamiennymi.

Obsługiwane branże

Certyfikaty 
 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 13485 
ISO 45001 
ISO 28000 

AEO 
Internal Control System

ELEKTRONIKA 
KONSUMENCKA

Planowanie i zakupy 

Części do komputerów i serwerów,  

części serwisowe, materiały nieprodukcyjne.

Możliwości

Łódź

Naprawy 

Przetwarzanie wyrobów gotowych, diagnoza  

i naprawa wyrobów gotowych oraz komponentów.

KOMPUTERY I 
PAMIĘĆ MASOWA



„Flex lubię za możliwość pracy z ludźmi pełnymi 
pasji, zaangażowanymi, z fantastycznym 
doświadczeniem i za ich otwartość na zmianę  
i innowację.” 
 
Weronika Piela-Janków,  
Starszy kierownik ds. ciągłego doskonalenia 
Flex, Tczew

„Pracę we Flex lubię za to, że każdy  
dzień przynosi nowe doświadczenia.  
Dzięki współpracy ze zgranym zespołem 
wszystkie wyzwania zamieniamy w sukces.”

Tomasz Kukula 
Brygadzista 
Flex, Tczew

„Dzięki pracy we Flex mogę spełniać swoje 
aspiracje zawodowe oraz rozwijać się w 
pełnionej roli. To co najbardziej lubię we Flex  
to praca z ludźmi. Są wyjątkowi!” 
 
Łukasz Pieczonko,  
Kierownik produkcji 
Flex, Łódź

„Pracę we Flex lubię za możliwość współpracy 
z wieloma uzdolnionymi ludźmi. Motywację do 
działania czerpię od pozytywnie nastawionego 
do wyzwań zespołu, dzięki któremu codziennie 
ulepszamy nasz sposób pracy.” 
 
Mariola Basa  
Kierownik ds. rozwoju źródeł zaopatrzenia  
Flex, Tczew

Opinie pracowników



Driving sustainability  
across our company  
and our value chain
We embrace opportunities to build a healthier, cleaner, 
more resource-efficient world. Combining our wide-ranging 
industry knowledge with our passion to innovate, we transform 
sustainability-driven ideas and make them a reality.

We work to have a lasting positive impact by providing  
value for our employees, customers and investors, and  
we aim for the social and environmental change that  
makes our stakeholders proud to work with or for us.

Korzystamy z możliwości budowania zdrowszego, czystszego i zasobooszczędnego  
świata. Łącząc naszą szeroką wiedzę branżową z pasją do innowacji, przekształcamy 
pomysły oparte na zrównoważonym rozwoju i wprowadzamy je w życie.

Dbamy, aby prezentowane przez nas wartości miały pozytywny wpływ na naszych 
pracowników, klientów oraz partnerów.

Naszym celem jest zmiana społeczna i środowiskowa, która sprawia, że nasi partnerzy  
są dumni ze współpracy z nami.

Zrównoważony rozwój i nasz 
łańcuch wartości



Flex Tczew: 

ul. Malinowska 28,  
83-100 Tczew 

rekrutacja@flex.com

Działy, do których szukamy stażystów: 
jakości, łańcucha dostaw, inżynieryjny,  
lean oraz wiele innych.

Flex Łódź: 

Al. Ofiar Terroryzmu 11 września nr 17,  
92-410 Łódź 

Lodz.HR2@flex.com 

Działy, do których szukamy stażystów:
inżynieryjny, jakości, logistyki, produkcji.

Kontakt

Tworzenie wartościowych produktów,
podnoszących jakość życia.

NASZ CEL:



Tworzenie wartościowych produktów,
podnoszących jakość życia.

flex.com/poland
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aktualne oferty pracy:

 Create the
extraordinary.


