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Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną  
 

 jeśli posiadasz wyobraźnię 

 jeśli posiadasz umiejętności komunikacji i współpracy 

 

                              

TECHNOLOG  OBRÓBKI DREWNA 

miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdego pracownika. 

 
 Praca w dynamicznie rozwijającej się organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 

 Możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia  

 Wsparcie specjalistów 

 

Zadania na stanowisku i jego opis: 

 

- Poszukiwanie nowych zastosowań i rozwiązań konstrukcyjnych, 

- Współpraca z klientami w zakresie identyfikacji potrzeb i wymagań technicznych, 

- Testowanie i dobór surowców, półfabrykatów oraz innych materiałów, 

- Projektowanie i ciągłe doskonalenie procesów technologiczno-produkcyjnych i metod pracy,  

- Opracowywanie dokumentacji technologicznej oraz normalizacyjnej dla nowych produktów, 

- Testowanie i monitorowanie rozwiązań prototypowych, 

- Udział w projektach badawczo – rozwojowych, 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 
 Wykształcenie wyższe ( preferowane technologia drewna) 

 Umiejętność obsługi komputera – MS Office 

 Łatwość nawiązywania kontaktów, wysoki poziom empatii 

 Wysoka kultura osobista,  

 Umiejętności organizacyjne  

 Mile widziana znajomość języka angielskiego 

 Aktywnego udziału w budowaniu procesów biznesowych firmy oraz jej kultury organizacyjnej 

 Angażowanie się w udoskonalanie tych procesów pod kątem efektywności i skuteczności 

działania 
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o: Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem 

miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą  prosimy przesyłać do dnia 24.02.2019r. na adres: Sklejka Eko 

S.A. Ostrów Wlkp.63-400,  ul. Reymonta 35, lub na adres email: kadry@sklejkaeko.pl . Zastrzegamy sobie 

prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

 
Klauzula zgody oraz obowiązku informacyjnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym  Administratorowi, 

którym jest Sklejka Eko S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

http://www.sklejkaeko.pl/
mailto:kadry@sklejkaeko.pl
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Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym  Administratorowi, 

którym jest Sklejka Eko S.A. w celu wykorzystania w procesie przyszłych  rekrutacji. 

Oświadczam, że jest mi znana treść obowiązku informacyjnego znajdującego się na stronie 

https://www.sklejkaeko.pl/obowiazek-informacyjny/. 

http://www.sklejkaeko.pl/
https://www.sklejkaeko.pl/obowiazek-informacyjny/

