Marek Sobieraj
Prezes Zarządu Lumileds Poland S.A. w Pabianicach
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki
Łódzkiej. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz posiada dyplom
ukończenia studiów Executive MBA na Uniwersytetach
Towson i Baltimore.
Pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiał jako
programista obrabiarek sterowanych numerycznie w Fabryce
Urządzeń Mechanicznych PONAR Pabianice.
Od 1994 roku związany z przemysłem oświetleniowym
i pabianicką fabryką źródeł światła, w której zdobywał
doświadczenie na poszczególnych szczeblach kariery
zawodowej. Jednocześnie aktywnie uczestniczył i wspierał
transformację firmy na kolejnych etapach jej rozwoju,
zaczynając od Pabianickiej Fabryki Żarówek POLAM,
poprzez Philips Lighting Poland, a na Lumileds Poland
kończąc.
Od 2009 roku sprawował funkcję Dyrektora Generalnego
Centrum Biznesowego Automotive w Philips Lighting Poland
w Pabianicach.
Od 2015 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Lumileds
Poland S.A. w Pabianicach.
Jako
członek
Kapituły
Certyfikacji
Menadżerów
Województwa Łódzkiego aktywnie angażuje się w rozwój
kompetencji przywódczych kadr menadżerskich regionu.
Jest członkiem Zarządu Klubu 500 Łódź i działa na
rzecz integracji środowisk gospodarczych regionu łódzkiego.

W skrócie

Lumileds na świecie

CEO:
Mark Adams

Lumileds jest światowym liderem technologii źródeł światła.
Dostarcza dla klientów oświetlenie samochodowe, LED-owe
oświetlenie ogólne i produkty LED dla segmentu
konsumenckiego. Oferowane produkty charakteryzuje
wysoka jakość, trwałość oraz innowacyjność.

Lokalizacje na świecie:
Biura i oddziały na terenie
32 państw
Zatrudnienie:
Ponad 9.000 pracowników
Strona internetowa:
www.lumileds.com

Nasze Wartości

Posiadając 100-letnią historię we wdrażaniu wynalazków
i pionierskich produktów, Lumileds jest globalną firmą
oświetleniową, która pomaga swoim klientom w
dostarczaniu zróżnicowanych rozwiązań w celu zdobycia
i utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Lumileds, jako wynalazca lamp Xenonowych, pionier w
zakresie technologii halogenowej i lider
wysokoparametrowych LED-ów, wprowadza na rynek
źródła światła nowej generacji tworząc przełomowe
produkty.

Uczciwość
Światowej klasy oświetlenie samochodowe
Współpraca

Szeroki wybór rozwiązań LED dedykowanych
dla podświetlenia ekranów LCD.

Troska
o klientów

Lampy błyskowe i wyświetlacze dla segmentu
urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów)

Innowacyjność

Szeroka gama produktów segmentu oświetlenia
ogólnego

Realizowanie
zobowiązań

Jakość

LinkedIn
Facebook
Twitter
YouTube
RSS feed

https://www.linkedin.com/company/lumileds

https://www.facebook.com/lumileds
https://twitter.com/lumileds
https://www.youtube.com/c/LumiledsHBV
http://www.lumileds.com/company/about-rss-feeds

Portfel produktów:

Lumileds w Polsce
Lumileds w Polsce to fabryka zlokalizowana w Pabianicach,
mająca ponad 95-letnie doświadczenie w produkcji
oświetlenia.
Lumileds Poland S.A. produkuje samochodowe oświetlenie
przednie, sygnalizacyjne oraz wewnętrzne w technologii
konwencjonalnej i halogenowej. Jest ono przeznaczone na
rynek OEM, czyli dla producentów samochodów oraz na
rynek wtórny, czyli dla dystrybutorów części zamiennych
– after market (AM).

Centrum biznesowe w Pabianicach skupia w sobie kluczowe
procesy strumienia wartości, takie jak:
 rozwój innowacyjnych produktów i opakowań,
 nowoczesne procesy produkcyjne,
 procesy pakowania,
 globalne procesy logistyczne,
 procesy sprzedaży na rynek AM Europy Centralnej
 procesy realizowane w ramach centrów usług
wspólnych w obszarze operacji finansowych i
zarządzania danymi podstawowymi.
Wizją firmy jest rozwój i produkcja innowacyjnych produktów
najwyższej jakości oraz dostarczenie ich do klientów w
wymaganym terminie
Lumileds Poland S.A.
ul. Partyzancka 66/72
95-200 Pabianice
Tel. +48 42 22 51 100
NIP 764-00-01-443
REGON 570007259

