
  

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Tapicer 
 

 

 
 
 

Grupa POLIPOL, w ramach której 
funkcjonuję firma POLINOVA POLSKA, 
działa na rynku już ponad 25 lat i jest 

wiodącym producentem mebli 
tapicerowanych w Europie.  

 
Praca w firmie POLINOVA POLSKA to 

dążenie do wspólnego sukcesu. 
W naszym zakładzie, uruchomionym w 

sierpniu 2015 roku zatrudniamy już 
ponad 1200 osób. 

 
Podejmujemy ambitne zadania, dbamy 
o kulturę przedsiębiorstwa, która cechuje 

się tradycyjnymi wartościami i 
odpowiedzialnością.  

 
 

 
 
 
 
 
Do dokumentów aplikacyjnych prosimy załączyć następującą 
klauzulę: 
 

\Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem 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)). 

 Pracując u Nas będziesz odpowiedzialny za:  

 tapicerowanie mebli do siedzenia jak i do spania poprzez 
nałożenie, naciągnięcie i przybicie skórzanych pokrowców do 
stelaży kompletów wypoczynkowych; 

 posługiwanie się narzędziami tapicerskimi; 
 dbałość o najwyższą jakość wykańczanych mebli. 

  Jeżeli:   
 

 jesteś tapicerem z doświadczeniem; 
 masz zdolności manualne; 
 zależy Ci, aby być docenianym w pracy; 
 chcesz zwiększyć swoje zarobki; 
 nie przeszkadza Ci praca w systemie 

dwuzmianowym; 
 

 Dołącz do Nas, a zyskasz: 

 NAGRODĘ POWITALNĄ W WYSOKOŚCI 10 000 zł BRUTTO ! (po spełnieniu warunków regulaminu) 
 dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy powyżej 30 km od miejsca zamieszkania; 
 pracę w nowoczesnym zakładzie; 
 motywacyjny system wynagradzania; 
 bezpieczne warunki pracy; 
 bogaty pakiet socjalny, a w nim dofinansowanie świąt i urlopów; 
 możliwość przystąpienie do programu MultiSport już od 28 zł miesięcznie. 

Wykwalifikowany tapicer to zarobki rzędu 7000 PLN brutto, a nawet więcej! 

UWAGA !! W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy również pracowników na stanowisko:  
Szwacz/Szwaczka 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: Polinova  Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp.k. aleja Polinova 1, Wągrowiec, 62-100 lub e-mail: rekrutacja@polinova-polska.pl więcej informacji tel.: +48 67 354 03 41 

 


