Węgorzyno, dn. 08.09.2016

Jesteśmy stale rozwijającą się firmą produkcyjną o ugruntowanej pozycji na rynku. Mamy
prawie 30 lat doświadczenia w branży meblarskiej. Produkujemy meble dla kontrahentów z
Polski i zagranicy. Dążymy do profesjonalizmu w wytwarzaniu naszych produktów, ponieważ
praca z litym, twardym drewnem jest wymagająca. Jesteśmy świadomi, że na rozwój firmy
główny wpływ mają ludzie. W związku z czym kładziemy duży nacisk na wykwalifikowaną i
doświadczoną załogę. Poszukujemy osób, które poprzez swoją nowoczesną wiedzę i zdobyte
doświadczenie pomogą nam w dalszym rozwoju firmy i zapewnią najwyższą jakość usług
naszym klientom. Kandydatom oferujemy stabilną pracę w zgranym zespole ds.
PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI.

Stanowisko: TECHNOLOG DREWNA
Pracodawca: PAGOK-MEBLE Zakład Produkcyjny
Miejsce pracy: 73-155 Węgorzyno, ul. Południowa 2
Region: Powiat Łobeski, woj. Zachodniopomorskie
Uwaga: Kandydatowi, który chciałby zmienić miejsce zamieszkania na Szczecin lub mieszka
obecnie w Szczecinie, możemy zaoferować codzienny bezpłatny transport zakładowy do
miejsca pracy.
Wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe – Technologia Drewna / Meblarstwo
- minimum średnie techniczne z praktyką w zawodzie technik / technolog meblarstwa
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
- bardzo dobra obsługa programów do projektowania AutoCAD, Autodesk Inventor
- dobra znajomość programu MS Excel
- prawo jazdy kat. B
Opis stanowiska:
- opracowywanie dokumentacji technicznej dla nowych produktów
- ustalanie norm materiałowych i czasowych dla procesów obróbki drewna
- kalkulacja kosztów wytworzenia
- kształtowanie procesów produkcyjnych
- udział w procesie planowania produkcji
Oferujemy:
- pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- ciekawą pracę w kreatywnym zespole
- motywacyjny system wynagrodzeń
- szkolenia
- stabilność zatrudnienia - stałą umowę o pracę
- rozwój zawodowy
CV i list motywacyjny proszę kierować na adres e-mail: pagok@pagok-meble.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać „HR – technolog rekrutacja”. Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. oraz Dz.U. z 2002 r. nr 101
poz. 926 z późn. zm.)”.

