
W roku 2021 chcemy dać szanse osobom ambitnym i chętnym do współpracy, które chcą wykorzystać 
swoje umiejętności, a jednocześnie pogłębić wiedzę praktyczną. 
 
Oferujemy pomoc jako pierwszy krok do kariery zawodowej w postaci oferty pracy (stażu, praktyki oraz 
umowy o pracę) w zakresie: 
 
- stolarz, 
- kierownik procesów technologicznych, 
- kierownik produkcji, 
- operator maszyn sterowanych numerycznie (CNC), 
- tworzenie rysunków technicznych mebli, 
- projektowanie mebli, 
- monter mebli, 
- lakiernik meblowy, 
- szwaczka, krojcza. 

 
Zapewniamy: 
- profesjonalne szkolenie oraz opiekę podczas stażu, praktyki lub przyuczenia od najlepszych fachowców 
- bardzo dobre warunki pracy 
- klarowany system wynagradzania motywujący do nauki i pracy  
 
Po ukończeniu nauki w zawodzie gwarantujemy: 
- stabilne i pewne zatrudnienie na lata na podstawie umowy o pracę 
- atrakcyjne wynagrodzenie składające się z części stałej i premii, 
- możliwość ubezpieczenia siebie oraz najbliższych 
 
Lokalizacja (miejsce pracy) - Mroczeń, link do mapy: https://goo.gl/maps/y6A4GP9aZeK2 
 
Osoby zainteresowane prosimy, aby aplikację składać mailowo na adres: rekrutacja@stolmer.com.pl 
 
 
O firmie 
Nasza firma specjalizuje się od ponad 20 lat w produkcji mebli, głównie są to stoły, ławy, krzesła 
(drewniane, tapicerowane, sztaplowane, z podłokietnikiem), hokery (krzesła barowe) i taborety, ale 
również konsole, zwane również toaletkami. 

 
Link do katalogu w pdf: https://drive.google.com/file/d/1kPCzYdMufum-
ulpczzMtEYPIwq0KEgm7/view?usp=sharing 
 

 
Będę wdzięczny za informację zwrotną czy są Państwo zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy. 
W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności jestem do Państwa dyspozycji. 
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Z wyrazami szacunku 
 
Damian Jarych 
TEL.: +48 607 997 883 
E-MAIL: damian.jarych@stolmer.com.pl  
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STOLMER Henryk Jarych 

Mroczeń 7, 63-604 Baranów 
NIP: 619-136-43-47, REGON: 250658645 
TEL.: 0048 62 78 10 366, FAX: 0048 62 78 10 473 
WWW.STOLMER.COM.PL / E-MAIL: BIURO@STOLMER.COM.PL 

 
/ Informacja zawarta w niniejszej wiadomości oraz załącznikach jest poufna, została także objęta tajemnicą 
korespondencji i jest przeznaczona wyłącznie dla wyżej wskazanego odbiorcy (ów). Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość 
omyłkowo, zawiadom nadawcę i niezwłocznie usuń wiadomość z systemu - nie jesteś uprawniony do jej 
wykorzystywania, kopiowania oraz ujawniania jakiejkolwiek innej osobie. Dziękuję. / 
/ Information in this message and any attachments is private and confidential - it is solely for the above-named 
recipient(s) only. If this message has come to you in error, please notify the sender and delete the message from your 
system immediately - you are not etitled to use it, copy it or disclose it to anyone else. Thank you. / 
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