
 

 

 

W NOTI tworzymy różnorodne stylistycznie, oryginalne sofy, fotele, pufy, krzesła i stoliki wykonane z wysokiej 

jakości materiałów. To co nas wyróżnia to elastyczność w oferowaniu form i wielkości, modułowość 

i systemowość oraz szeroka oferta tkanin. W całym procesie powstawania mebli cenimy nie tylko pochodzenie 

materiałów, ale przede wszystkim ręczną pracę naszych doświadczonych polskich rzemieślników, co składa się 

na końcowy efekt w postaci najwyższej jakości produktu. NOTI to marka z historią tworzona przez ludzi z pasją. 

Jeśli chcesz być częścią naszego zespołu, aplikuj na stanowisko:  

 

TECHNOLOG 

Wymagania: 

• wykształcenie kierunkowe w zakresie technologii drewna (również studenci) 

• umiejętność czytania dokumentacji technologicznej, rysunków technicznych 

• znajomość obsługi Autocad, Inventor 

• obsługa programów komputerowych (pakiet MS Office) 

• znajomość języka angielskiego 

 

Oferujemy: 

 

• Przyjazne i nowoczesne środowisko pracy w zgranym zespole 

• Umowę o pracę, która zapewni Tobie bezpieczeństwo stałej wypłaty 

• Wynagrodzenie, które będzie wzrastało wraz z nabytym doświadczeniem i kompetencjami 

• Dodatkowo premiujemy za zadania specjalne 

• Dajemy możliwość rozwoju, udziału w różnych szkoleniach 

• Pamiętamy o rodzinie – w okresach świątecznych dodatkowe prezenty dla dzieci oraz inne bonusy 

• Dbamy o zdrowie – dopłaty do pakietu Lux Med i kart sportowych 

 

 

Do Twoich zadań będzie należeć: 

 

• opracowywanie zleceń klienta pod kątem przygotowania wewnętrznej dokumentacji 

technologicznej, jej nadzór i aktualizacja 

• wyjaśnianie problemów niezgodności technologicznych na produkcji 

• bieżące wsparcie przy zadaniach działu technologicznego 

• przygotowywanie konfiguratorów w systemie ERP 

• współpraca z produkcją celem optymalizacji procesów produkcyjnych  

_______________________________________________________________________________________ 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 

Noti Sp. z o.o. 

ul. Sowia 19, 62-080 Tarnowo Podgórne 

lub kadry@noti.pl  

 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Noti sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 19, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz 

przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych 

rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Noti sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,  

ul. Sowia 19, adres e-mail: kadry@noti.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 

w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

 


