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Czy kiedykolwiek zastana-
wiałeś się gdzie powstają pod-
zespoły  do samochodów takich 
luksusowych marek, jak Audi, 
Porsche, Jaguar Land Rover, 
Mercedes AMG, Volvo? Firma, 
która dostarcza struktury desek 
rozdzielczych, elementy dachów 
do kabrioletów, struktury sie-
dzeń oraz wiele innych kompo-
nentów odlewanych z magnezu 
oraz tłoczonych ze stali i alumi-
nium, zlokalizowana jest w Biel-
sku-Białej. Firma Shiloh Indu-
stries, bo o niej mowa, ciągle 
się rozwija i planuje wzrost za-
trudnienia. Dynamiczny rozwój 
Shiloh stanowi również ogrom-
ną szansę dla mieszkańców Pod-
beskidzia.

SHILOH NA ŚWIECIE
Shiloh Industries jest wio-

dącym światowym dostawcą 
rozwiązań dla sektora motory-
zacyjnego w zakresie reduk-
cji masy komponentów, tłumie-
nia hałasu oraz drgań. Jednym z 
największych sukcesów fi rmy 
jest opatentowany w 2014 roku 
laminat akustyczny, który mi-
nimalizuje problemy związane 
z hałasem i wibracjami. Został 
on opracowany w oparciu o wła-
sne procesy produkcyjne oraz 
technologiczne. Shiloh posiada 
doświadczenie w zakresie pro-
jektowania i rozwoju materiałów 
oraz dysponuje nowoczesnymi 
możliwościami obróbki metali, 
dzięki czemu dostarcza swoim 
klientom skuteczne rozwiązania 
w zakresie materiałów lekkich. 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy to kluczowy element roz-
woju przedsiębiorstwa. Wysoce 
zrównoważona kultura bezpie-
czeństwa obowiązująca w fi rmie 
oparta jest na odpowiednio przy-
gotowanych procedurach. Prze-
strzeganie zasad oraz dbanie o 
bezpieczeństwo to warunek za-
trudnienia w fi rmie.

Shiloh posiada fabryki w 
27 miejscach na całym świe-
cie, między innymi w Ameryce 
Północnej, Europie oraz Azji.

PREZES ZARZĄDU

Mikołaj Juźwiak

LOKALIZACJA

Polska - Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 84
Globalnie - 27 lokalizacji na całym świecie 
- w USA, Meksyku, Szwecji, Chinach oraz 
w Polsce.

LICZBA ZATRUDNIONYCH

Polska - ponad 400 osób
Globalnie - ponad 3 tys. pracowników na 
całym świecie

WIELKOŚĆ ZAKŁADU

Około 10 000 m2 (odlewnia) + 12 600 m2 
(tłocznia)

REKRUTACJA
www.shiloh.com, zakładka: PRACA

W SERCU PODBESKIDZIA
ROŚNIE POTENCJAŁ TECHNOLOGICZNY

W Polsce od 2004 roku swo-
ją działalność prowadzi w Biel-
sku-Białej. Zaawansowana tech-
nologia i innowacje stanowią fun-
dament działalności przedsiębior-
stwa. Pracownicy Shiloh rozumie-
ją wyzwania stojące przed produ-
centami samochodów i wykorzy-

stują swoje doświadczenie, wie-
dzę oraz wyobraźnię, tworząc ory-
ginalne rozwiązania nowej gene-
racji. Firma od wielu lat z powo-
dzeniem tworzy nowe opatento-
wane technologie obróbki, zapew-
niające udoskonalenia na każdym 
etapie procesu rozwoju - od opra-
cowania koncepcji po produkcję. 

ROZWIĄZANIA SHILOH
Znakiem rozpoznawczym fi r-

my Shiloh Industries są zaawan-
sowane wyroby metalowe, zapro-
jektowane i wykonane z precy-
zją, spełniające lub przekracza-
jące najwyższe standardy jako-
ści. Warto podkreślić, że Shiloh 
to jedna z nielicznych na świe-
cie fi rm, która zajmuje się wyso-
kociśnieniowym procesem odle-
wania magnezu. Dzięki zaawan-
sowanym technologicznie proce-
som projektowym oraz inżynie-

CZYLI O FIRMIE SHILOH I JEJ ROZWIĄZANIACH

Kierownik Działu Jakości
- Paweł Świerczek

HR Project Manager
- Katarzyna Jarczok

Prezes zarządu Shiloh 
Industries Sp. z o.o.
- Mikołaj Juźwiak

Podstawa deski rozdzielczej do 
samochodu Mini Cooper, waga: 
4,5 kg

ryjnym, fi rma jest w stanie  produ-
kować wykrojniki, wytłoczki oraz 
odlewy, które zmniejszają zużycie 
materiału, wagę oraz koszty dla 
klientów Shiloh. Firma koncen-
truje swoje działania na redukcji 
wagi poszczególnych komponen-
tów, dzięki czemu przyczynia się 
do zmniejszania emisji CO2. Ja-
kość to jeden z podstawowych fi -
larów przedsiębiorstwa i stanowi 
dla Shiloh cenną wartość. Stawia-
my na rozwój naszych systemów 
w celu zapewnienia najwyższej 
jakości, tak aby wszystkie wyro-
by spełniały wymagania klientów 
Shiloh (Paweł Świerczek, Kierow-
nik Działu Jakości).

SZANSA NA PRACĘ
- SHILOH REKRUTUJE
Firma Shiloh Industries odno-

si sukcesy dzięki zaangażowaniu 
ludzi, którzy ją tworzą. W 2004 
roku w fi rmie pracowało zaledwie

6 osób. Obecnie w zakładzie 
w Bielsku-Białej zatrudnio-
nych jest ponad 400 pracowni-
ków. Shiloh łączy zaawansowa-
ne technologie z przyjaznym, 
dynamicznym i wielokulturo-
wym środowiskiem pracy. Fir-
ma podejmuje kroki w celu za-
trudnienia najlepszych specjali-
stów, aby umacniać pozycję glo-
balnego lidera. Początkiem roku 
powołaliśmy osobny projekt ukie-
runkowany na rekrutację wyso-
kiej klasy ekspertów w dziedzi-
nie odlewania. Nasze poszukiwa-
nia prowadzimy zarówno w kraju, 
jak i zagranicą. Kandydatom ofe-
rujemy możliwość dalszego roz-
woju w ramach globalnych struk-
tur Shiloh Industires. (Katarzyna 
Jarczok, HR Project Manager).

Rozwój Shi loh s tanowi 
ogromną szansę dla mieszkań-
ców Bielska-Białej oraz okolic. 
Dynamiczny wzrost sprzedaży 
spowoduje powstanie nowych 
miejsc pracy nie tylko dla in-
żynierów, ale również pracow-
ników produkcyjnych. Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat nasza 
fi rma potroiła swoje przychody 
ze sprzedaży, była kilkukrotnie 
nominowana przez Puls Bizne-
su w konkursie Gazele Biznesu. 
Co więcej, zdobyliśmy również 
nominację w konkursie Pra-

codawca Podbeskidzia. Cze-
ka nas ogromny wzrost, który 
przyczyni się do umocnienia 
pozycji fi rmy na rynku euro-
pejskim. Dzięki kolejnym kon-
traktom planujemy zainwesto-
wać ponad 60 milionów zło-
tych i zatrudnić około 50 no-
wych pracowników (Mikołaj 
Juźwiak, Prezes zarządu Shi-
loh Industries).

Wszystkie aktualne oferty 
pracy znajdują się na stronie inter-
netowej fi rmy: www.shiloh.com,
w zakładce: PRACA.
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PRACA W SHILOH
Bez względu na to, jaką rolę pełnią 

w Shiloh pracownicy, zawsze mogą li-
czyć na szacunek i docenienie. Stano-
wią zgrany zespół ukierunkowany na 
realizację celów. Pracownicy Shiloh to 
profesjonaliści, którzy są motorem na-
pędowym fi rmy. Shiloh działa w opar-
ciu o kilka nadrzędnych wartości: spój-
ność, która jest rozumiana jako działa-
nie zgodne z zasadami, szacunek, za-
ufanie, praca zespołowa oraz sukces.

BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona zdrowia pracowników i za-

pewnienie im bezpieczeństwa stanowią 
priorytet dla fi rmy. Pracownicy są od-
powiedzialni za przestrzeganie okre-
ślonych zasad i procedur bezpieczeń-
stwa oraz za wykonywanie obowiąz-
ków w taki sposób, by zapewnić bez-
pieczeństwo sobie i innym. „Prowa-
dzimy obserwacje bezpieczeństwa, w 
trakcie których rozmawiamy z naszymi 
pracownikami o tym, jak pracować bez-
piecznie i co jeszcze możemy popra-
wić na ich stanowiskach pracy, zwięk-
szając ich świadomość w kwestii bez-
pieczeństwa” (Natalia Drewniak, Koor-
dynator Programu Stop). Hale produk-

cyjne Shiloh wyposażone są w tablice, 
które wyświetlają informację dotyczą-
cą liczby dni bez wypadku, czyli najbar-
dziej trafi ający do wyobraźni pracow-
ników wskaźnik bezpieczeństwa. Za 
każde 100 dni bez wypadku pracow-
nicy otrzymują podwójne zaproszenie 
do kina. „W naszym  zakładzie mamy 
do czynienia z magnezem. Zagroże-
nia  z nim związane są bardzo nietypo-
we i niespotykane w innych zakładach. 
Jest on metalem palnym, którego nie 
wolno  gasić wodą. Wszyscy pracow-
nicy przechodzą cykl szkoleń  i wie-
dzą jak  postępować  zarówno z ma-
gnezem ciekłym, jak i pyłem. Zgodnie 
z fi lozofi ą Shiloh, każdy  pracownik 
jest odpowiedzialny za bezpieczeń-

KULTURA PRACY W SHILOH INDUSTRIES
W dzisiejszych czasach dla pracowników liczy się przede wszystkim stabilność i pewność zatrudnienia.
W rzeczywistości, w której tak popularne są tzw. umowy śmieciowe, ceni się pracodawców, którzy
są w stanie zagwarantować stabilne miejsca pracy. Wiele przedsiębiorstw zauważyło już, że sukces
firmy jest silnie sprzężony z kapitałem ludzkim. W Shiloh Industries to ludzie stanowią najcenniejszą
wartość, która przyczynia się do sukcesu fi rmy. Shilo h w obliczu dynamicznego rozwoju stanowi dla mieszkańców
Podbeskidzia ogromną  szansę .  Firma posiada obecnie 17 otwartych procesów rekrutacyjnych, 
a w najbliższej przyszłości pracę znajdzie w niej ok. 50 osób. 

stwo swoje i innych” (Lidia Orłowska, 
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środo-
wiska).

KARIERA W SHILOH
Warto zwrócić uwagę na ogromne 

możliwości rozwoju, jakie daje fi rma. 
„Swoją karierę w tym zakładzie zaczy-
nałem jako szlifi erz odlewów dziewięć 
lat temu. Kolejnym etapem rozwoju było 
stanowisko operatora maszyn odlewni-
czych, następnie brygadzisty odlewni, 
aż zaproponowano mi funkcję kierow-
nika zmianowego. Na każdym etapie 
mojego rozwoju w tej fi rmie mogłem li-
czyć na wsparcie i profesjonalne po-
dejście kadry, które pozwoliło mi pogłę-
biać wiedzę zawodową w kierunku za-
rządzania, czy samego procesu odle-
wania” (Michał Staniaszek, Kierownik 
Zmiany). Pracownicy fi rmy mają moż-
liwość skorzystania z dofinansowa-
nia kursów językowych, podnoszących 
kwalifi kacje. Są one furtką do awan-
su w ramach organizacji. Shiloh dokła-
da starań, aby wspomagać rozwój pra-
cowników. „Promujemy kulturę opartą 

na dzieleniu się wiedzą. Jest to możli-
we tylko dzięki zaangażowanym, dzia-
łającym z pasją pracownikom, którzy 
podejmują się często wyjątkowych za-
dań. Zachęcamy pracowników do roz-
woju zawodowego poprzez aplikowanie 
na otwarte stanowiska, a młodych lide-
rów wspieramy w zdobywaniu nowych 
kompetencji” (Ewa Francuz, Kierownik 
ds. personalnych).

BENEFITY Z PRACY W SHILOH
Warto wspomnieć również o świad-

czeniach pozapłacowych oferowanych 
przez Shiloh. Każdego roku fi rma za-
prasza swoich pracowników na szcze-
pienia przeciwko grypie. Na terenie 
zakładu zlokalizowana jest stołów-
ka pracownicza, w której wydawane 
są obiady fi nansowane przez praco-
dawcę. Na zakończenie wakacji fi r-
ma organizuje piknik rodzinny, na któ-
ry zapraszani są wszyscy pracownicy 
wraz z rodzinami. Stanowi on dosko-
nałą okazję do integracji w ramach 
zespołów, ale również formę podzię-
kowania dla pracowników za zaan-
gażowanie oraz ciężką pracę. Jest 
to spotkanie plenerowe, które w każ-

dym roku ma inny motyw przewodni. 
„Podczas corocznego pikniku rodzin-
nego Shiloh, tradycją stało się orga-
nizowanie turnieju piłkarskiego na Or-
liku, w którym rywalizują ze sobą dru-
żyny z różnych obszarów produkcyj-
nych i biurowych. Turniej cieszy się 
dużym zainteresowaniem osób bio-
rących w nim udział, widać rywaliza-
cję i sportowe zacięcie piłkarzy. Każ-
da z drużyn pragnie zwyciężyć w spor-
towej rywalizacji” (Grzegorz Rumian, 
Kierownik zmiany). Do innych atrak-
cji organizowanych przez fi rmę nale-
żą: mikołajki dla dzieci pracowników, 
premie świąteczne, a także nagrody 
w ramach programu rekomendacji 
pracowniczych: „Poleć do Shiloh”.

CO WYRÓŻNIA PRACOWNIKÓW
SHILOH?

● Lubimy wyzwania - każdego dnia pra-
cujemy nad dużymi, unikalnymi projek-
tami. Wymaga to od nas odpowiedzial-
ności i zaangażowania. Pracujemy sku-
tecznie i dokładnie. 
● Jesteśmy wyjątkowi - każdy z nas 
ma swoje pasje i zainteresowania. 
Mamy różne doświadczenia zawodo-
we, jesteśmy w różnym wieku, mamy 
różne spojrzenie na świat. Każdy z nas 
jest inny i dzięki temu budujemy na-
szą siłę. Dzięki różnorodności projek-
tów i zespołu, efekty naszej pracy są 
wyjątkowe.
● Chcemy - zmieniać i udoskonalać na-
sze procesy. Jesteśmy otwarci na nowe 
rozwiązania i pomysły.

Praca w Shiloh to stabilność połą-
czona z innowacyjnością, wypracowa-

„Nie muszę się mar-
twić o utratę pracy, je-
żeli uczciwie pracuję. 
W pracy jest bardzo 
dobra atmosfera. Je-
stem zżyta z ludźmi, 
z którymi współpracu-
ję. Zakład sfi nanso-
wał mój kurs na wóz-
ki widłowe, mam na-
dzieję, że będę mo-
gła się tutaj nadal roz-
wijać”.

„Firma daje mi stabi-
lizację życiową. Od 
razu dostaje się umo-
wę o pracę, a nie „śmie-
ciówki”, jak gdzie in-
dziej. Wynagrodzenie 
jakie dostaję za wyko-
nywaną pracę jest do-
bre, choć jak mówią za-
wsze może być lepiej. 
Wypłaty są zawsze na 
czas, mamy dodatkowe 
świadczenia na świę-
ta,  wczasy pod gruszą 
oraz stołówkę, którą fi -
nansuje dla nas fi rma”.

Barbara Janiszewska, 
monter

Aleksandra Zielińska, 
operator KANBAN

Podstawa deski rozdzielczej do samo-
chodu Mini Cooper, waga: 4,5 kg
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na przez lata gromadzonych doświad-
czeń. Shiloh poszukuje nowych talen-
tów, które będą podejmować inicjatywy 
i realizować nowe pomysły, by w przy-
szłości stać się liderami. Każde stano-
wisko w Shiloh może stanowić furtkę do 
niezwykłej przyszłości.

Poniżej znajduje się lista aktualnie 
otwartych rekrutacji:
● Operator maszyn odlewniczych
● Tłoczarz - operator pras automa-

tycznych
● Elektryk
● Mechanik Utrzymania Ruchu
● Ślusarz narzędziowy


