Dobry pracodawca

Zrzeszamy najlepszych
pracodawców Pomorza Zachodniego!

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.

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

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

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

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
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Targi Pracodawców
Tu chcesz Pracować!

Celem wydarzenia, jakim są Targi Pracodawców, jest pomoc zachodniopomorskim pracodawcom w zaprezentowaniu swojego potencjału i budowaniu renomy na rynku oraz wspieranie dobrych, odpowiedzialnych pracodawców
w znalezieniu najbardziej utalentowanych pracowników. To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym czasie i miejscu
przedstawicieli różnych firm oraz porozmawiania z nimi na temat możliwości zatrudnienia, a nawet bezpośredniego
aplikowania na wybrane stanowisko. Wśród wielu wystawców na targach spotkamy przedstawicieli firmy Wilhelmsen.
Kogo poszukują i dlaczego warto do nich dołączyć? Rozmawiamy z Andrzejem Kanduła – Head of Business Service
Centre oraz z Sylwią Mikołajczyk – HR & OD Manager Poland & Baltic States.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed pracodawcami w Państwa branży?
Rynek od kliku lat dynamicznie się zmienia i kształtuje zachowania zarówno pracodawców, jak i pracowników. To, co było dobrą ofertą na rynku pracy dwa, trzy
lata temu zdążyło się zdezaktualizować i wystąpiła potrzeba zdefiniowania na nowo oferty, którą każda z firm
przedstawia swoim obecnym, ale także potencjalnym
pracownikom. Wilhelmsen zawsze miał ambicje opierania swojej działalności na wiedzy i kulturze korporacyjnej płynącej wprost z ponad 160 letniej tradycji, jak
i na jasno sprecyzowanych wartościach, o których Sylwia z pewnością jeszcze opowie. Jako pracodawca chcemy kontynuować niezależnie od otoczenia rynkowego
budowania przyjaznego miejsca pracy, w którym każdy
z nas czuje się współodpowiedzialny za jakość i wynik
wykonywanej pracy, w którym wspólnie wprowadzamy
w życie dobre pomysły usprawniające sposób wykonywania przez nas pracy, ale również takiego miejsca
pracy, w którym nieobce jest nam dzielenie się pomocą
z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują. Z pewnością
i mimo zmieniających się warunków na rynku pracy
pozostaniemy wierni tym zasadom, ale jednocześnie będziemy kontynuować technologiczną podróż w czasie.
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Wprowadzamy nowe narzędzia i wraz z tym zmieniamy
sposób wykonywania naszej pracy. To z kolei wymaga od
nas szukania możliwości do oferowania pracownikom
każdego szczebla możliwości podnoszenia kwalifikacji
lub nawet ich zmianę, w efekcie czego jesteśmy w stanie
zaoferować nowe – bardziej interesujące – stanowiska
pracy, a naszym klientom znacznie bardziej zaawansowaną merytorycznie i technologicznie usługę.
Chyba warto powiedzieć, że jako pracodawca mimo
różnych wzywań, z którymi codziennie się borykamy stajemy się współbeneficjentami zmian. Pracownik
oczekując od nas więcej staje się lepszym partnerem
w rozwoju biznesu, a więc czynnik ludzki i jego waga
w rozwoju firmy będzie nieustannie rosła i tylko od
umiejętności osób zarządzających będzie zależało jak ta
nowa energia pracowników zostanie wykorzystana. I tak
według mnie należy zdefiniować podstawowe wyzwanie
stojące przed nami.

Jak w ostatnich latach zmienił się rynek pracy
i proces rekrutacji nowych pracowników?
Ogłoszony w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego w związku z pojawieniem się wirusa SARSCoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, miał istotny

wpływ na rynek pracy nie tylko w Polsce ale i na całym
świecie. Niezwykle dynamicznie zmieniające się otocznie, gwałtowny rozwój nowoczesnych technik i technologii komunikacyjnych, zmiana postawy kandydatów co
do modelu i sposobu pracy. Praca zdalna, która wydawała się dla nas wszystkich czymś przejściowym, przybrała
formę trendu i swoistego „must have”, spowodowała, że
firmy musiały przystosować się do nowych warunków
pracy, a co za tym idzie zmienić model procesów rekrutacyjnych. Obecnie prowadzenie rozmów o pracę za
pomocą narzędzi komunikacji na odległość to już standard. Większość procesów rekrutacyjnych prowadzona
jest zdalnie, kandydaci również chętniej biorą udział
w procesie jeśli nie są zobowiązani do przyjazdu do biura pracodawcy na godzinną rozmowę. Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia o pracę na stronach internetowych,
większość procesów rekrutacyjnych to rekrutacje zdalne. Na znaczeniu przybierają aktywne formy rekrutacji,
pozwalające na poszukiwanie talentów, wykorzystywane są w tym celu media społecznościowe czy sztuczna
inteligencja.
Budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy za pomocą
social mediów (tj. Linkedin, Facebook czy Instagram)
jest bardzo istotnym elementem rekrutacji. Zdobycie
zainteresowania kandydata i zbudowanie jego zaufania
poprzez promocję wartości organizacji oraz prezentacji
jakim pracodawcą jesteśmy pozwala dotrzeć do kandydatów, którzy będą identyfikować się z nimi, co zwiększa
szanse na lojalność i dłuższe pozostanie w organizacji.
Różnice pokoleniowe wśród kandydatów również
mają wpływ na rynek pracy i jego kształt. Przekształcenie demograficzne oraz zmiana w strukturze kompetencji zasobów ludzkich, zmiana postawy wobec pracodawcy czy chociażby zmiany w procesie edukacji młodego
pokolenia zmieniły sposób i warunki pracy oraz samego
procesu pozyskiwania kandydatów. Młode pokolenie,
przedstawiciele digital generation oraz post-millenialsów cechuje indywidualizm i niezależność, cenią oni
różnorodność i rzadko przywiązują się do marki. Spowodowało to odejście od tradycyjnego modelu kompetencyjnego. Podczas procesu rekrutacyjnego nie zwraca
się uwagi już tylko na wiedzę i umiejętności, ale poszukuje się kandydatów z odpowiednimi kompetencjami
miękkimi i postawą, motywacją do pracy. Czy kandydat
będzie pasował do kultury organizacji firmy? Jakie ma
aspiracje i cele życiowe? Jaki jest jego poziom zaangażowania i motywacji? Poszukując pracowników, należy

pamiętać o tym, że skuteczny zespół buduje się poprzez
dopasowanie nowych członków do grupy, dlatego tak
istotne jest aby znać cele kandydata oraz jego motywacje
do zmiany pracy. Uważam, że budowanie więzi między
kandydatem a pracodawcą, jego potencjalnym przełożonym w trakcie procesu rekrutacyjnego ma tak samo
ważne znaczenie jak i kompetencje twarde kandydata.
Jak to w związku chemia musi być.
Obecna sytuacja geopolityczna na świecie, wojna na
Ukrainie, również będzie miała ogromne znaczenie na
to jak rynek pracy będzie się kształtował w Polsce. Na
ocenę skutków inwazji będziemy musieli jeszcze chwilę
poczekać, ale już dziś wiemy, że proces rekrutacji trzeba
będzie przemodelować, aby obywatele Ukrainy mogli
spokojnie odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Współczesny proces rekrutacyjny musi przede wszystkim być bardziej elastyczny i wyróżniać się szacunkiem
wobec kandydata. Należy postawić na transparentność,
otwartość i terminowość – cechy te nie tylko są cenne
w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Jakich pracowników poszukujecie? Na co przede
wszystkim zwracają Państwo uwagę podczas rekrutacji?
Poszukiwanie nowego pracownika na dzisiejszym
rynku pracy jest dużym wyzwaniem niemal dla każdego
pracodawcy. Procesy rekrutacyjne często są czasochłonne i kosztowne. Dlatego też poszukujemy kandydatów
mających predyspozycję do rozwoju i utożsamiających
się z wartościami wyznawanymi przez naszą organizację. Jesteśmy otwarci na ludzi młodych, którzy ukończyli szkoły i uczelnie w wielu branżach. Z nami mogą
rozwinąć żagle swojej kariery oraz ugruntować zdobytą
wiedzę w oparciu o działania praktyczne. Wilhelmsen
to bardzo dobre miejsce na start kariery, ale również
doskonały pracodawca dla kandydatów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ważne również są dla nas
kompetencje i motywacja, idące w parze z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym. Dlatego też dajemy możliwość rozwoju osobom wykwalifikowanym w swojej
dziedzinie poprzez otwarte morza możliwości. Cenimy
zaangażowanie i inicjatywę oraz chęć podejmowania
wyzwań.
Jak wspomniałam wcześniej podczas procesu rekrutacyjnego ważna dla nas jest „chemia” czy między
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kandydatem a jego przyszłym przełożonym nawiązała
się więź porozumienia. Kompetencji twardych w dość
szybkim czasie można się nauczyć i każdy nowy pracownik Wilhemsen ma zagwarantowany doskonały onboarding, podczas którego poznaje branżę morską oraz
swoje obowiązki. Jestem tego doskonałym przykładem,
osoby totalnie „zielonej”, gdyż przychodząc do Wilhelmsen nie miałam pojęcia jak wygląda życie statku i jego
załogi. Dziś wiem znacznie więcej i dużo łatwiej rozumiem branżę, chociaż muszę przyznać szczerze, że cały
czas się jej uczę i to jest wyjątkowe w biznesie morskim,
a jej dynamika rozwoju powoduje, że nie można się u nas
nudzić.
Cechuje nas rodzinna atmosfera, gdzie współpracownicy są zaangażowani, inspirujący, a zaufanie, samodzielność i otwartość są podstawowymi wartościami
i takich właśnie kandydatów poszukujemy. Osób które
będą chciały razem z nami kształtować przemysł morski, łączyć ludzi, kompetencje i rozwiązania, aby były
gotowe i chętne do globalnej współpracy.

Na jakie możliwości rozwoju może liczyć nowy
pracownik?
Obecnie pracownicy szukają czegoś więcej niż tylko
relacji czysto biznesowych, w której idą do pracy tylko po to by wykonywać zadania. Chcą czuć się częścią
organizacji, być czymś więcej niż zasobem. Dlatego też
bardzo ważny jest dla nas nie tylko rozwój kompetencji
twardych pracowników, które wykorzystują w codziennej pracy, ale również dbamy o to aby mogli rozwijać
swoje pasje i zamiłowania. W tym celu udostępniliśmy
pracownikom dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie
każdy znajdzie coś dla siebie.
Ale wróćmy na chwilę do kompetencji twardych, każdy pracownik ma możliwość rotacji zadań/stanowisk
w organizacji, dzięki temu mogą oni lepiej zrozumieć
całość procesu, poszerzyć swoje umiejętności techniczne, ale również umiejętności takie jak zarządzanie czy
zdolności adaptacyjne. Szereg naszych pracowników
zaczynało pracę na pozycjach juniorskich i awansowało
w strukturze na stanowiska kierownicze, czy też zupełnie zmieniło dział i dziś wykonują zadania, które dają im
możliwość realizacji.
Nie boimy się inwestować w rozwój pracowników poprzez dostarczanie szkoleń praktycznych czy to w miej-
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scu pracy, czy na konferencjach. Każdy pracownik może
również stać się coachem jeśli tylko chce i rozwijać swoje
kompetencje trenerskie dzieląc się wiedzą z innymi kolegami w pracy.
Jesteśmy organizacją globalną, dlatego też każdy pracownik ma możliwość, jeśli tylko będzie zainteresowany
do relokacji do innego kraju i kształtowania swojej kariery zawodowej w Norwegii, Grecji czy Kuala Lumpur
(i wielu innych miejscach na świecie). Rekrutacje wewnętrzne dają wiele korzyści dla organizacji, ponieważ
pracownicy znają firmę od podszewki i mają wykształcone poczucie lojalności, ale również dla pracowników
jest do ścieżka do awansu i rozwoju ich kariery.
Każdy pracownik jest inny i każdy ma inne potrzeby,
i wizję na siebie, cyklicznie badamy potrzeby naszych
pracowników i dostosowujemy nasze plany szkoleniowe
i rozwojowe indywidulanie do każdego pracownika oraz
zespołu. Zmieniające się środowisko pracy, pokazuje jak
bardzo elastyczni muszą być pracodawcy jeśli chodzi
o rozwój pracowników aby utrzymać ich w organizacji,
dlatego też nauka i innowacje to jedna z naszych głównych wartości.

Jakimi wartościami kieruje się firma Wilhelmsen? Co jest dla Państwa najważniejsze?
Niektórzy będą twierdzić, że wartości firmowe nic nie
znaczą, są frazesami lub czystym korporacyjnym bełkotem. Dla niektórych firm może to być prawda, ale w naszym przypadku nie zgadzam się z tym.
Nasze pięć wartości – Customer Centered - zorientowanie na klienta, Empowerment - prawo do podejmowania decyzji, Learning & Innovation – pogłębianie
wiedzy i innowacyjność, Teaming and Colaboration –
tworzenie zespołów wokół celów i współdziałanie oraz
Stewardship – dbałość (o wszystko co nas otacza)- zostały wprowadzone w części grupy w latach 90. ubiegłego
wieku, a w całej organizacji w 2004 roku. Innymi słowy,
od 30 lat znajdują się one w samym sercu naszej kultury
biznesowej. Nie są czymś, co możemy dowolnie włączać
i wyłączać. Kształtują one sposób, w jaki powinniśmy
traktować naszych klientów, nasze zasoby i otoczenie.
Opisują, czego oczekujemy od menedżerów i pracowników. Nasze wartości są ściśle zintegrowane ze wszystkimi procesami związanymi z pracownikami, od rekrutacji, przez ocenę wyników, ankietę zaangażowania,

sukcesję i awans, po wynagrodzenia i benefity. Jeśli nie
akceptujesz naszych wartości lub nie chcesz żyć zgodnie
z nimi, nie powinieneś być pracownikiem Wilhelmsen.
Brzmi to surowo, ale to prawda. Oto, jak ważne są dla
nas nasze wartości.
Pozwól, że podam Ci bardzo konkretny przykład. „Nauka i innowacje” to jedna z naszych zasad przewodnich
na długo przed tym, jak wartości marki stały się obowiązkowym elementem korporacyjnego świata. Można
nawet powiedzieć, że jest to część naszego strategicznego
kompasu od 160 lat - od momentu założenia firmy w 1861
roku. Jeśli nie będziemy konsekwentnie wprowadzać innowacji i wykorzystywać istniejących technologii, aby
sprostać oczekiwaniom klientów, nie przetrwamy jako
firma. Oczywiście w naszej długiej historii nie brakuje
szczęścia i mądrych decyzji. Jednak ogromną rolę w naszym ciągłym sukcesie odegrało nieustanne skupianie
się na potrzebie dostosowywania się do otoczenia, a nawet kształtowania go. Dla ilustracji - trzy przykłady
z trzech różnych stuleci: decyzja o przejściu z żagli na
parę w latach 80-tych XIX wieku, pierwszy komputer na
statku handlowym w latach 60-tych XX wieku i utworzenie w 2018 roku firmy Massterly przeznaczonej do zarządzania pierwszym w pełni autonomicznym statkiem.

Nasze ambicje związane z zerową emisją zanieczyszczeń,
wyprzedzanie przepisów dotyczących ochrony środowiska to kolejne przykłady tego, w jaki sposób zajmujemy
stanowisko i pracujemy nad ulepszeniem naszej branży.
Nasz wspólny wysiłek włożony w pokonanie wyzwań
związanych z COVID-19 jest kolejnym przykładem na
to, że w naszej codziennej pracy kierujemy się naszymi
wartościami.
Wszystkie wartości są dla nas tak samo ważne, nie
ma mniej lub bardziej ważnej, każda z nich uzupełnia
się wzajemnie i każda wpływa na kształtowanie naszej
organizacji i na to jak chcemy być postrzegani na rynku przez kandydatów, jak i naszych klientów. Podnosimy swoją wiedzę i umiejętności, aby móc podejmować
swobodnie właściwe decyzje, wspólnie pracując na rzecz
wspólnego celu, odpowiedzialnie dbając o nasze zasoby
stawiając klientów na pierwszym miejscu.
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Zwiększ sprzedaż, klientów i zasięgi dzięki
Google Ads i Microsoft Advertising
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Zyskujesz:
 Indywidualną strategię dla twojego osobistego celu biznesowego
 Profesjonalnie zoptymalizowane kampanie reklamowe dopasowane
do każdego budżetu
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www.twoj-przykladowy-sklep.pl

Wzmocnij nasz zespół w

Nazwa twojej ﬁrmy | Twoja marka i produkty
Dzięki temu twoja ﬁrma będzie lepiej widoczna
w Google. Zdobądź nowych klientów i przyspiesz
rozwój swojej marki

4,7

Daniel & Lisa ze SMARKETER

Szczecinie

(217)

smarketer.pl/kariera
Reklamy
Google Search Ads

Google
Shopping i CSS

Reklamy
YouTube

T: +48 221047916

Google Display
i Remarketing

Reklamy
GMail

Optymalizacja
współczynnika
konwersji

Wystartuj z karierą w Online Marketingu
i skorzystaj z tych i innych beneﬁtów:

Jakość potwierdzona certyﬁkatami:

M: contact@smarketer.eu

Praca
hybrydowa

Budżet na
dokształcanie

Udogodnienia
dla rodziców

Elastyczny
czas pracy

www.smarketer.pl
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Targi Pracodawców
Tu chcesz Pracować!

Celem wydarzenia, jakim są Targi Pracodawców, jest pomoc zachodniopomorskim pracodawcom w zaprezentowaniu swojego potencjału i budowaniu renomy na rynku oraz wspieranie dobrych, odpowiedzialnych pracodawców
w znalezieniu najbardziej utalentowanych pracowników. To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym czasie i miejscu
przedstawicieli różnych firm oraz porozmawiania z nimi na temat możliwości zatrudnienia, a nawet bezpośredniego
aplikowania na wybrane stanowisko. Wśród wielu wystawców na targach spotkamy przedstawicieli firmy Smarketer.
Kogo poszukują i dlaczego warto do nich dołączyć? Rozmawiamy z Paulą Januszewską, HR Manager, Polska.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed pracodawcami w Państwa branży? Jak w ostatnich latach
zmienił się rynek pracy i proces rekrutacji nowych
pracowników?
Rynek pracownika definiuje nowe trendy, firmy starają się prześcigać w swoich ofertach. Branża online
marketingu od ponad 10 lat intensywnie się rozwija, do
zespołu Smarketer w Berlinie na przestrzeni tych lat dołączyło ponad 250 osób, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Ze względu na rosnącą popularność usług e-commerce
na rynku jest coraz mniej kandydatów, jako pracodawca
dostosowujemy się do aktualnych potrzeb i oczekiwań,
już nawet na etapie rekrutacji, która przebiega u nas całkowicie w formie online czy stworzenia wewnętrznej
Akademii, która odpowiedzialna jest za szkolenia osób
zaczynających swoja przygodę w marketingu. Angażujemy się w zadowolenie pracowników, oferujemy wspaniały zespół i inspirujące środowisko, elastyczne godziny
pracy i możliwość pracy zdalnej, dokształcanie i nowe
możliwości rozwoju, liczne benefity, regularne imprezy
zespołowe, ogółem uatrakcyjniamy wciąż naszą ofertę,
nie jesteśmy pasywni. Jest to na pewno wyzwanie, któremu staramy się sprostać i na bieżąco reagować. Sukces
to zespół.
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Jakich pracowników poszukujecie? Na co przede
wszystkim zwracają Państwo uwagę podczas rekrutacji?
Smarketer to nowy punkt na mapie pracodawców
w Szczecinie. Dzięki naszej Akademii Inhouse oferujemy zdobycie wiedzy i doświadczenia w branży online
marketingu m.in. na stanowisko Account Managera,
którego zadaniem jest samodzielne prowadzenie kampanii reklamowych dla klientów w zakresie GoogleAds
i BingAds. Dla osób, które rozpoczęły swoją karierę
w branży u nas - poszukujemy doświadczonej kadry
w postaci Senior Account Managerów, Trenerów, Team
Leaderów, którzy będą nasz rozwój tu na miejscu sukcesywnie wspierać. Pracujemy na co dzień w środowisku
międzynarodowym, dlatego od kandydata oczekujemy
bardzo dobrej znajomości języków obcych (angielski i/
lub niemiecki), ukończonych studiów wyższych, preferencji do analitycznej metody pracy, chęci do pracy
w różnorodnym środowisku i oczywiście zamiłowania
do online marketingu.

Jakimi wartościami kieruje się firma Smarketer?
Co jest dla Państwa najważniejsze?
Zatrudniając łącznie ponad 250 pracowników żyjemy
w silnej wspólnocie wartości, które przenosimy również na nasze relacje z klientami. Nasi klienci są naszymi partnerami, dlatego też zapewniamy indywidualne,
kompetentne i osobiste wsparcie. Stawiamy na współpracę opartą na wynikach, budując w ten sposób długotrwałe i pełne zaufania relacje pracownicze jak i biznesowe.
Smarketer zdefiniował pięć wartości, którymi są: Zespół, Wymiana wiedzy, Proaktywność, Koncentracja
i Paranoja efektywności. Ostatnia wartość podsumowuje orientację na wyniki w naszej firmie i jest ulubioną
wartością, ponieważ idealnie pasuje do performance
marketingu.
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`
Analyse. Visualise. Share.

Explore a career at Macrobond
Join a fast-growing global technology business
where your voice is heard

https://www.macrobond.com/careers
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„MEGAZEC” sp. z o.o.
ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz, tel. 52 523 37 24

Jesteśmy dużą bydgoską firmą, wchodzącą
w skład Polskiej Grupy Energetycznej.
Świadczymy usługi dla przemysłu. Nasza
działalność obejmuje rynek inwestycji,
remontów, modernizacji, kompleksowych
usług utrzymania ruchu ciągłego instalacji
przemysłowych oraz obszar mikroinstalacji.
Wykonujemy prace elektryczne
i elektroenergetyczne w pełnym zakresie,
wytwarzamy konstrukcje stalowe. Możliwości
naszej firmy pozwalają podejmować się
skomplikowanych prac, takich jak remonty
kotłów i ich podzespołów, wykonywanie
kanałów spalin.
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www.megazec.pl
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Aktualne oferty pracy
dobrych pracodawców
z Pomorza Zachodniego
znajdziesz tutaj

targipracodawcow.pl
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
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71-667 Szczecin
tel. 91 444 47 88
e-mail: biuro@pracodawcy.biz
www.pracodawcy.biz

