
  

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Tapicer 
 

 

 
Polipol Meble Polska istnieje od 1993 roku. 

Na przestrzeni lat firma ewoluowała w 
duży dynamicznie rozwijający się zakład. 

Dziś zatrudnia on prawie 1000 osób. 
Oferujemy pracę w nowoczesnym 

zakładzie o wysokim standardzie i w miłej 
atmosferze. 

 
 

Polipol Meble Polska należy do Grupy 
POLIPOL, która jest wiodącym 

producentem mebli tapicerowanych  
w Europie. W całym holdingu pracuje 

około 5000 osób projektując, 
produkując  

i sprzedając „meble dla ludzi”, 
odnosząc wspólnie olbrzymi sukces. 

 
 

 
 
 
Do dokumentów aplikacyjnych prosimy zamieścić 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: 

 wytwarzanie mebli tapicerowanych; 
 posługiwanie się narzędziami tapicerskimi; 
 dbałość o jakość wykańczanych mebli. 

 

 Jeżeli:   
 

 posiadasz umiejętność skutecznego organizowania 
własnej pracy; 

 masz chęć podnoszenia swoich umiejętności; 
 jesteś komunikatywny i posiadasz umiejętność pracy 

w zespole; 
 posiadasz zdolności manualne; 
 jesteś odpowiedzialny; 
 możesz pracować w systemie trzyzmianowym; 

 

 Dołącz do Nas, a zyskasz:  

 pracę w nowoczesnym zakładzie, o wysokim standardzie; 
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 przejrzystą strukturę hierarchii i warunki przyjazne pracownikowi; 
 regulaminową premię frekwencyjną i kwartalną (po spełnieniu warunków regulaminu); 
 możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem przyuczenia do zawodu; 
 bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

 

 
 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: Polipol Meble Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. ul. Zakładowa 1 Chojnice, 89-600 Chojnice lub e-mail: rekrutacja@polipol.pl więcej informacji tel.: +48 (52) 39 
65 326 
                                                                                                                                                                                                                              
+48 (52) 39 65 314 

 


