
 KONTAKT
Polinova Polska Sp. z o.o. Sp. K.,

Aleja Polinova 1, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 354 03 42, 

e-mail: rekrutacja@polinova-polska.pl

  Stabilną pracę w przyjaznym 
środowisku

  Nagrodę powitalną 
(10 000 zł brutto)

  Do� nansowanie dojazdu 
do pracy (do 350 zł brutto)

  Pracowniczy program 
emerytalny

  Dostęp do lekarza 
pierwszego kontaktu

  Do� nansowanie z funduszu 
socjalnego

PRACUJĄC U NAS MOŻESZ ZYSKAĆ

ZATRUDNIAMY
TAPICERÓW

od 4200 do 7900
zł mies. brutto

SZWACZY/ 
SZWACZKI

od 3500 do 5800
zł mies. brutto



Polinova Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Wągrowcu to producent mebli 

tapicerowanych w skórach naturalnych dopasowanych do różnorodnych oczekiwań klientów. Stawiamy na 

najnowsze technologie i łączymy w naszym zakładzie nowoczesność z rzemieślniczą solidnością. 

  

W związku z uruchamianiem linii do produkcji foteli TV poszukujemy pracowników (kobiety i mężczyzn) na 

stanowisko: 

 

  

POMOCNIK TAPICERA 

 

  

do wykonywania czynności tapicerskich i monterskich przy produkcji foteli TV. Fotele TV składają się z 

niedużych i lekkich elementów łatwych do tapicerowania i zmontowania przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych (pistolet tapicerski, zakrętarka). 

  

Zapewniamy: 

  

- pracę w nowoczesnym zakładzie; 

- atrakcyjne wynagrodzenie na start;  

- bezpieczne warunki pracy; 

- bogaty pakiet socjalny; 

- możliwość przystąpienie do programu Multi Sport już od 28 zł miesięcznie; 

- dofinansowanie dojazdów do pracy powyżej 20 km od miejsca zamieszkania; 

- wsparcie w procesie wdrożenia i poznania nowych obowiązków.  

Doświadczenie na podobnym stanowisku nie jest wymagane, ale mile widziane. 

Wymagamy: 

- braku przeciwwskazań do pracy fizycznej; 

- dokładności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków; 

- chęci do nauki i podejmowania nowych wyzwań. 

 

 

Zgłoś się do nas! 

 

  

Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) na 

adres: Polinova Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Aleja Polinova 1, 62-100 

Wągrowiec lub mailowo: rekrutacja@polinova-polska.pl. 

  

Zastrzegamy sobie prawo spotkania się tylko z wybranymi kandydatami. Do dokumentów aplikacyjnych 

prosimy zamieścić następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm." 
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