
 

 

Wiemy, że dla każdego człowieka najważniejszy jest dom, a każdy dom zaczyna się od drzwi. Naszą 
pasją jest tworzenie takich drzwi, które z radością będziesz otwierać, by przekroczyć próg tego 
najważniejszego dla ciebie miejsca.  OTWÓRZ SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI, podejmij wyzwanie i 
dołącz do naszego zespołu. 

Obecnie poszukujemy kandydatów do centrali firmy w Bolszewie, na stanowisko: 

TWÓJ KLUCZ DO KARIERY NA STANOWISKU: 

TECHNOLOG 
MIEJSCE PRACY: BOLSZEWO (POW. WEJHEROWSKI) 

 

 

 

 



 

Opis stanowiska: 

• nadzór technologiczny nad procesami produkcji 
• rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych związanych z technologią wytwarzania 

wyrobu 
• przeprowadzanie badań i testów materiałów oraz nowych wyrobów 
• tworzenie dokumentacji technologiczno-produkcyjnej 
• ustalanie norm zużycia surowców i materiałów 
• optymalizacja procesów produkcyjnych 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe - technologia drewna 
• minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w zakładzie branży meblowej lub 

drzewnej 
• dobra znajomość oprogramowania AutoCAD 
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 
• komunikatywna znajomość języka angielskiego 
• bardzo dobra organizacja pracy 
• samodzielność, zaangażowanie 

Oferujemy: 

• pracę w zespole, który się lubi 

• dofinansowanie do wypoczynku 

• premie za pomysły usprawniające pracę 

• lekcje języka angielskiego w godzinach pracy 

• pakiet relokacyjny  

• atrakcyjne cenowo ubezpieczenie na życie, opiekę medyczną Lux Med oraz kartę Multisport 

APLIKUJ: strona www.porta.com.pl  / zakładka kariera 

Administratorem danych jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul Szkolna 54, (84-239). Dane zbierane są dla potrzeb 
obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także do żądania usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również do przenoszenia swoich danych osobowych oraz 
cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych 

jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wysyłając aplikację na adres email wskazany w ogłoszeniu 

wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a „RODO” do celów 
przeprowadzenia obecnej rekrutacji. 

W treści CV prosimy umieścić klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”. 
 

http://www.porta.com.pl/

