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                                            Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną 

 

 

Brakarz drewna 
miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

 

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdego pracownika. 

 
 

Zakres odpowiedzialności: 

 kontrola przyjmowanego surowca pod względem ilościowym i jakościowym, 

 przygotowanie surowca do produkcji zgodnie z obowiązującymi priorytetami, 

 kontrola poprawności rozładunku i składowania, 

 obsługa procedury reklamacji na surowiec niezgodny z wymaganiami odbiorcy.  

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenie min. średnie (preferowane leśne/drzewne), 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 umiejętność adaptacji na różnych stanowiskach pracy, 

 umiejętności współpracy w zespole, 

 aktywnego udziału w budowaniu procesów biznesowych firmy oraz jej kultury 

organizacyjnej, 

 angażowanie się w udoskonalanie tych procesów pod kątem efektywności i skuteczności 

działania. 

 

Oferujemy: 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 możliwość zdobywania doświadczenia, 

 wsparcie specjalistów, 

 pakiet ubezpieczeń medycznych,  

 pakiet grupowego ubezpieczenia na życie.  

 

 

 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie aplikacji wraz z klauzulą zgody  

na adres: Sklejka-Eko S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, 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. 

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/. 
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