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SKLEJKA-EKO S.A w Ostrowie  Wielkopolskim firma z ponad 100-letnią tradycją produkcji wysokiej 

jakości sklejki dla odbiorców krajowych oraz zagranicznych ogłasza      

Program Stażowy  

Zostań uczestnikiem płatnego Programu Stażowego  

w Sklejka-Eko S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim 

 Program stażowy skierowany jest do studentów lub absolwentów studiów I i II stopnia uczelni 

technicznych. Preferowane są kierunki technologiczne (chemiczna technologia drewna, mechaniczna 

technologia drewna, meblarstwo) oraz techniczne (mechanika i budowa maszyn, automatyka) 

Staż trwa od 12 do 18 miesięcy i obejmuje kilka etapów: 

1.  Zapoznanie ze wszystkimi obszarami działalności firmy. 

2.  Uzgodnienie indywidualnego planu rozwoju w określonym dziale firmy. 

  - Dział Produkcji 

  - Dział Technologii i Kontroli Jakości 

  - Dział Handlowy 

3.  Realizacja samodzielnych projektów i ich ocena.  

Nad rozwojem zawodowym każdego uczestnika czuwa wyznaczony Mentor. 

Staż w naszej firmie to inwestycja w swój własny rozwój i możliwość zdobycia wiedzy 

i doświadczenia z interesującej Cię dziedziny oraz wymiany wiedzy w ramach realizowanych projektów. 

Staż realizowany jest w ramach umowy o pracę. Dla najlepszych oferujemy stałe zatrudnienie. Szukamy 

osób:  

 zmotywowanych i z pasją  

 samodzielnych i ambitnych, 

 z wrodzonym optymizmem życiowym, 

 posiadających predyspozycje i chęć bycia liderem zespołu, 

 posiadających umiejętność analitycznego myślenia, 

 dobrze znających język angielski lub niemiecki 

 

Oferujemy ciężką i interesującą pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

dla wszystkich, którzy akceptują nasze hasło: "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami” 

Kontakt: 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny)  

na adres:  kadry@sklejkaeko.pl  lub SKLEJKA-EKOS.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

Nadesłane dokumenty powinny zawierać następujące oświadczenia kandydata „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę SKLEJKA-EKO S.A. moich danych osobowych 

dla celów rekrutacji – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r” 

http://www.sklejkaeko.pl/
mailto:handel@sklejkaeko.pl

