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Zrzeszamy najlepszych
pracodawców Pomorza Zachodniego!

Jesteśmy organizacją, która wykorzystuje synergię biznesu, 
nauki, mediów i administracji publicznej.

Jesteś dobrym i świadomym pracodawcą?
Zapraszamy do Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego!

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
ul. Księcia Warcisława I 20c/2, 71-667 Szczecin
tel. 91 444 47 88, e-mail: biuro@pracodawcy.biz www.pracodawcy.biz

Od 2006 roku działamy na rzecz regionalnego biznesu. 
Naszym celem jest upowszechnianie dobrych praktyk 
zarządzania, integracja środowiska zachodniopomorskich 
pracodawców oraz reprezentowanie lokalnych 
przedsiębiorców wobec urzędów i instytucji.

Jesteśmy największą organizacją pracodawców 
w województwie zachodniopomorskim zrzeszoną 
w Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej 
organizacji otoczenia biznesu reprezentującej 
pracodawców w Polsce i Europie. Skupiamy 
ponad 130 pracodawców zatrudniających 
łącznie ponad 6000 osób. 

Służymy naszym członkom pomocą 
w zakresie doradztwa prawnego, finansowego, 
w zakresie pozyskiwania funduszy, marketingu czy 
zarządzania. Na bieżąco wspieramy przedsiębiorców 
w nawiązywaniu kontaktów oraz w wymianie doświadczeń.

Przynależność do Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego to ważny sygnał 
dla każdego zatrudnionego, że dany pracodawca jest odpowiedzialny, dający poczucie 
bezpieczeństwa i dbający o zespół.

Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy
Darmowe przekąski z automatów vendingowych
Kantyna, zewnętrzny catering (2 daniowy obiad-3 zł!)
Możliwość rozwoju zawodowego
Wyjazdy i aktywności integracyjne
w międzynarodowym środowisku
Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
Karty benefitowe Edenred
Atrakcyjne warunki pracy
Prywatna opieka medyczna Medicover 
i profilaktyka
Prezenty świąteczne

 

Operator Produkcji,
Kierownik Zmiany, Technik 
Infrastruktury, Mechanik 
w Dziale Utrzymania Ruchu, 

Asystent/-ka w Serwisie, 
Administrator Danych, 
Koordynator/-ka Lean, 
Technik Serwisu,staż w Dziale Inżynieringu

Swoją pracę w LM Wind Power rozpocząłem 
w  2012 roku jako Operator Produkcji. 

Firma daje możliwości pracownikom 
do podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych, rozwinięcia skrzydeł i  tak 
też było w  moim przypadku. W  ciągu 

ostatnich lat przeszedłem wszystkie 
szczeble kariery zawodowej w  obszarze 

produkcji poprzez Mentora (Brygadzista), 
Team Leadera (Kierownika Zmiany) do Supervisora (Kierownika 
Obszaru), stanowisko, które obecnie piastuję. Ciężko wyliczyć 
wszystkie benefity, jakie daje nam praca w  LM Wind Power, 
jednakże należy podkreślić kilka z  najważniejszych: atrakcyjne 
wynagrodzenie plus system benefitów pozapłacowych (m.in. 
opieka medyczna, karta multisport, szkolenia, dofinansowanie 
do posiłków), możliwość pracy w  międzynarodowym zespole, 
a  także praca przy zaawansowanej technologii! Osobiście 
uważam, że LM Wind Power to krok do  przodu i  naprawdę 
polecam dołączenie do naszej załogi!

Tomasz Kott, Supervisor
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Firma Radiometer projektuje, produkuje i wprowadza na rynek rozwiązania przeznaczone do analizowania 
krwi, gazometrii, monitorowania przezskórnego, badań immunologicznych oraz powiązanych 
informatycznych systemów diagnostycznych. Obecnie nasze produkty i rozwiązania wykorzystywane są 
w szpitalach, poradniach i laboratoriach, gdzie dostarczają informacji na temat krytycznych parametrów 
oznaczanych w nagłych stanach chorobowych. Co sekundę gdzieś na świecie wykonywanych jest pięć analiz 
z wykorzystywaniem analizatora firmy Radiometer. To 300 próbek na minutę, 18 000 próbek na godzinę 
i 432 000 próbek dziennie. Co roku na całym świecie za pomocą analizatorów firmy Radiometer wykonuje się 
analizy 157 680 000 próbek.

Do zaoferowania mamy:

Pomagamy podejmować
decyzje, które ratują życie.

Poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie przez zapewnienie 
niezawodnej, łatwej i szybkiej diagnostyki pacjentów.

Nasza misja Nasza wizja
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Szczecin

Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin

www.workinszczecin.pl

Driven to go further

JESTEŚMY
MAJOREL

KIM JESTEŚMY? POSZUKUJEMY
Zajmujemy się obsługą klienta, która jest dla nas czymś 
więcej niż pracą. Pomagamy naszym klientom czerpiąc to, 
co najlepsze z potencjału ludzi, technologii i innowacji. 
Wierzymy, że im intensywniej korzystamy z technologii, tym 
bardziej ludzcy możemy się stawać. 

Ponieważ w obsłudze najważniejszą rolę wciąż odgrywają 
ludzie, nawet jeśli część zadań wykonywana jest przez 
roboty. Kreatywność, doskonałość i szacunek napędzają 
wszystko co robimy.

Osób, które:
▪ znają język w którym pracujemy, a także płynnie 
   porozumiewają się w j. angielskim
▪ chcą pracować w międzynarodowym zespole
▪ chcą rozwijać swoje umiejętności 
▪ stawiają na rozwój
▪ szukają pracy biurowej w nowoczesnym miejscu
▪ chcą zdobyć wiedzę związaną z obsługą klienta
▪ chcą rozwijać swoje kompetencje językowe
▪ nie muszą mieć doświadczenia – wszystkiego nauczymy!

Creativity Excellence Respect

Kreatywność, Doskonałość i Szacunek
są u podstaw wszystkiego co robimy. 

Rozmawiamy w dwunastu różnych językach!

HRszczecin@majorel.plObsługujemy w następujących językach:
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W imieniu firmy Global Sp z.o.o zapraszamy rzetelnych przewoŸników do d³ugofalowej 
wspó³pracy w transporcie miêdzynarodowym, opartej na przejrzystych i jasno 
sprecyzowanych zasadach.

Europa Wschodnia: Ewa Wróblewska, +48 538 892 783
Europa Zachodnia: Grzegorz Mróz: +48 697 077 197

Prowadzimy równie¿ nabór na kierowców w ruchu miêdzynarodowym. 
Zapraszamy do kontaktu:
Rekrutacja kierowców: Ma³gorzata Szmagliñska: +48 605107108
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careers.concentrix.com
Phone: 0048 91 488 13 23                                                                
Email: rekrutacja@concentrix.com                   

Adres: 
al. Wojska Polskiego 62
70-470 Szczecin, POLSKA

TAKE ON A NEW CHALLENGE TODAY WITH CONCENTRIX!
Dołącz do nas już dzisiaj!

ZNASZ JĘZYKI OBCE? TO STANOWISKO 
CZEKA  WŁAŚNIE NA CIEBIE: 

KONSULTANT WSPARCIA 
TECHNICZNEGO Z J.OBCYM

Nasze możliwości…
Do naszego oddziału w Szczecinie poszukujemy
osób ze znajomością języka: 
niemieckiego, francuskiego, włoskiego, szwedzkiego, 
holenderskiego, duńskiego i  hiszpańskiego.

Oferujemy:

• umowę o pracę

• konkurencyjne wynagrodzenie

• pracę pon-pt

• pakiet relokacyjny

• prywatną opiekę medyczną

• kartę sportową

• kursy językowe

• imprezy firmowe i zespołowe

• świetną lokalizację w centrum miasta

• codziennie pyszną kawę 

Dołącz do nas już dziś…
Concentrix to lider w branży BPO. Posiada ponad 275 
oddziałów na całym świecie oraz 225 000 pracowników 
mówiących w 70 językach.

Pionier na lokalnym rynku, który w 2019 roku obchodzi 
14 rocznicę otwarcia swojego oddziału w Szczecinie.  
Strategiczny i jedyny partner światowego lidera 
produkującego sprzęty komputerowe i drukarkowe, 
na co dzień świadczący wsparcie techniczne dla 
użytkowników sprzętu elektronicznego. Pracodawca 
pierwszego wyboru dla osób mówiących biegle 
w językach obcych I chcących rozwijać swoje 
kompetencje Nie czekaj i dołącz do grona najlepszych 
już dziś!

Concentrix. A passionate company powered by 
passionate people.

Twoje notatki i kontakty z Targów Pracodawców 2019
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Twoje notatki i kontakty z Targów Pracodawców 2019Twoje notatki i kontakty z Targów Pracodawców 2019
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targipracodawcow.pl

Aktualne oferty pracy
dobrych pracodawców
z Pomorza Zachodniego
znajdziesz tutaj

Na naszej stronie oferty pracy
aktualizowane są na bieżąco przez cały rok!

Bezpośrednio ze strony targipracodawcow.pl 
możesz przesłać swoją aplikację do wybranego 
przez Ciebie pracodawcy.

Administratorem strony targipracodawcow.pl jest
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Twoje notatki i kontakty z Targów Pracodawców 2019
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