
 

POLIPOL. ludzie i meble 
 

Grupa POLIPOL to dziś jedno z największych i najnowocześniejszych w Europie przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji mebli 
tapicerowanych. Tworzymy produkty jedyne w swoim rodzaju dzięki unikatowemu połączeniu umiejętności pracowników, ich pasji do tworzenia 
oraz najwyższej jakości surowców. W centrum naszych zainteresowań zawsze znajduje się człowiek. Zarówno Klient, jak i Pracownik. Wiemy, że 
to jego kunszt, jego energia i jego nadzwyczajność, jest naszą siłą i kluczową przewagą na rynku. 
 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko: 
 

HR Business Partner 
(miejsce pracy: Polipol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Chojnice) 

 Będziesz odpowiadał za: 

- Wdrażanie i wspieranie strategii HR zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez organizację i potrzebami operacyjnymi zakładu 
produkcyjnego 

- Codzienne wsparcie biznesu w realizacji procesów HR 

- Realizacja projektów szkoleniowych, rekrutacyjnych oraz innych projektów wspierających biznes i usprawniających procesy HR 

- Bieżące śledzenie i działania zmierzające do poprawy kluczowych wskaźników HR 
 

 Jesteś kandydatem, którego szukamy, jeśli: 

- Posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia, ekonomia, zarządzanie HR) 

- Masz doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów rekrutacyjnych na różne szczeble stanowisk 

- Posiadasz wiedzę (doświadczenie) w zakresie wdrażania i obsługi narzędzi HR (oceny okresowe, badanie zaangażowania i satysfakcji, 
wartościowanie stanowisk, procesy adaptacyjne itp.) 

- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office 

- Dobrze znasz język angielski lub niemiecki 

- Dotrzymujesz terminów, jesteś komunikatywny i lubisz pracować w zespole 
 

 W zamian zapewniamy Tobie: 

- Ciekawą i odpowiedzialną pracę w profesjonalnym zespole i przyjaznej atmosferze 

- Pracę w firmie promującej kulturę organizacyjną nastawioną na ludzi, ich rozwój i współpracę 

- Rozwój umiejętności i zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania personelem 

- Praktyczne wykorzystanie znajomości języków obcych poprzez pacę w międzynarodowym środowisku  

- Możliwość rozwoju w firmie będącej liderem europejskiej branży meblarskiej 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mailowy: rekrutacja@polipol-service.pl z dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)).” 

 

Administratorem Twoich danych jest Polipol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Chojnicach, szczegółowe 

informacje o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz pod linkiem: https://polipol-meble.polipol.pl/pl/kariera/formularz-aplikacji/klauzula-

informacyjna-kandydaci-do-pracy-polipol-meble-polska/  

 

 

Polipol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

ul. Zakładowa 1, 89-600 Chojnice/Polska 

http://polipol-meble.polipol.pl/pl 
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