


W 1994 r. powstała firma BOSKY jako dostawca automatycznych rozwiązań pakujących 
dla polskiej branży świeżych warzyw i owoców – produktów wymagających i wrażliwych. 
Do końca pierwszej dekady XXI w. rynek opakowań w tej branży dopiero się rozwijał i głów-
nym zadaniem BOSKY było doradztwo w zakresie dostępnych technologii i trendów oraz 
dopasowanie najlepszego rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. Zdobyte doświadcze-
nie w dynamicznie rozwijającej się branży przenieśliśmy do całego sektora spożywczego 
oferując maszyny i kompletne linie pakujące.
Oferujemy kompleksową obsługę: od rozpoznania potrzeb, przez analizę i opracowanie 
optymalnego rozwiązania po wdrożenie, szkolenia i wsparcie posprzedażowe. Naszym ce-
lem jest satysfakcja klientów na każdym etapie, przy czym priorytetem dla nas jest wsparcie 
techniczne na najwyższym poziomie.
Reagujemy na trendy i wyzwania przyszłości poprzez ciągły rozwój naszego zespołu oraz 
naszej oferty, która obecnie obejmuje szeroki asortyment maszyn automatycznych, robo-
tycznych i wspomagających oraz półautomatycznych obok materiałów opakowaniowych, 
spełniających najwyższe wymogi dot. ochrony środowiska.
Dzisiaj BOSKY obsługuje praktycznie wszystkie branże w całej Polsce.

JESTEŚMY EUROPEJSKĄ FIRMĄ RODZINNĄ,
GODNOŚĆ I POSZANOWANIE PRAWA SĄ DLA NAS WYJĄTKOWO WAŻNE. 

BOSKY to niezawodny partner w procesie automatyzacji procesów pakowania!

• Podstawą jest nasza oferta: oferujemy produkty o wysokiej jakości, sprawdzone w procesie użytko-
wania i gwarantujące długofalowe korzyści. 

• Posiadamy dla naszych produktów zarówno wymagane certyfikaty, jak i w wielu przypadkach dodat-
kowe świadectwa świadczące o ergonomii, bezpieczeństwie lub przyjaznym użytkowaniu. 

• Nasz zespół to grupa specjalistów, wykonujących swoje zadania profesjonalnie i solidnie. 
• Urządzenia oferowane przez BOSKY serwisujemy przez cały okres ich użytkowania. 
• Posiadamy magazyn oryginalnych części zamiennych i oferujemy telefoniczne wsparcie techniczne.

• Pracujemy zgodnie z zasadami ISO 9001 

W naszej codziennej pracy przestrzegamy 3 głównych zasad:

• Jesteśmy uczciwi, wobec siebie i naszych partnerów biznesowych

• Przekazujemy informacje w sposób otwarty i terminowy

• Jesteśmy solidni, dotrzymujemy obietnic, przestrzegamy zasad i przepisów

O NAS



Zarówno nowoczesność i dobra jakość urządzeń jak i wysoki poziom oferowanych usług 
z zakresu automatyki pakowania, inżynierii i doradztwa technicznego determinują codzien-
ną pracę całego zespołu, który ciągle się rozwija i jest dlatego otwarty na ludzi ambitnych 
i gotowych do nowych wyzwań.
Wszystkich pracowników charakteryzuje gotowość do codziennej podróży i samodzielność 
działania oraz znajomość języków obcych, ponieważ komunikacja z dostawcami z całego 
świata odbywa się głównie w języku angielskim. 

Zespół pracowników w BOSKY składa się z:
• specjalistów administracyjnych (back office)
• managerów sprzedaży
• inżynierów sprzedaży
• inżynierów serwisu 

Główna siedziba firmy mieści się w Kielcach, działamy w całej Polsce. Specjalizujemy się 
w sprzedaży procesów pakujących, w tym robotów i nowoczesnych rozwiązań związanych 
z wdrażaniem ergonomii pracy w produkcji i logistyce.

Ogólne wymagania:

• Bardzo wysoka motywacja do rozwoju zawodowego
• Gotowość do nauki i poszerzania swojej wiedzy technicznej
• Dobra znajomość j. angielskiego
• Orientacja na długoterminowych zyskach

Rekrutacja:

• Poszukujemy osób ze znajomością i doświadczeniem z zakresu:
• Sprzedaży maszyn i urządzeń w obszarze B2B
• Robotyki i automatyki

Jesteśmy otwarci na ludzi ambitnych, nie posiadających doświadczenia, ale wiedzę i chęć 
doskonalenia zawodowego w ramach stażu zawodowego (trainee).

Program trainee dostosowany jest indywidualnie do oczekiwań, predyspozycji i wykształce-
nia (więcej poniżej). 

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu z nami: 
www.bosky.pl / tel. +48 (41) 334 04 04

PRACA W BOSKY



Dla kogo?

Osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego w firmie o podobnym profilu i/lub 
na stanowisku podobnym do oferowanego w BOSKY

Wymagania:

• Znajomość j. angielskiego na bardzo dobrym poziomie
• szczególne umiejętności/wiedza w obszarach jak np.: technologie/marketing/komunikacja
• bardzo wysoki potencjał rozwoju

Oferujemy:

• Wdrożenie w administracyjne procesy pracy i współpracę przy wybranych projektach.
• Umowę o pracę (min. 12 miesięcy) lub bezpłatny staż (min. 6 miesięcy)
• Możliwość zatrudnienia po zakończonym programie na warunkach odpowiadającym 

aktualnym stawkom rynkowym
• Bardzo duże możliwości realizacji swoich własnych ambicji zawodowych w zakresie:
• Robotyka/mechanika: serwis techniczny, doradztwo inżynieryjne, zadania konstruktorskie
• Sprzedaż w modelu „jakościowa obsługa klienta”
• Praca biurowa na podstawie norm zarządzania jakością oraz metodami zarządzania 

procesowego
• Marketing: planowanie, organizowanie i rozliczanie działań marketingowych jak: targi, 

massmailing i inne.

Absolwenci naszego programu najczęściej pozostają w BOSKY. W chwili obecnej zatrud-
niamy 5 osób, które rozpoczęły od stażu w BOSKY. Kilka osób po zdobyciu 2-3 lat doświad-
czenia u nas, rozwija swoje kariery w korporacjach międzynarodowych, co jest dla nas 
pozytywnym świadectwem.

PROGRAM TRAINEE

www.bosky.pl / tel. +48 (41) 334 04 04


