
 

Bolsius Polska to międzynarodowy producent wysokiej jakości świec i zniczy. Firma w ciągu ponad 140 lat istnienia 

zbudowała silną pozycję w Europie, łącząc tradycyjny kunszt z nowoczesnymi technologiami produkcji. W Polsce firma jest 

obecna od 20 lat; produkty firmy ze względu na swoją jakość i estetykę cieszą się zaufaniem konsumentów. 

Bolsius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Małym koło Kobylina poszukuje pracowników na stanowisko: 
 

PRACOWNIK PRODUKCYJNY 
 
 

Zadania: 
- prace w obszarze produkcji, 
- zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości, 
- realizacja norm produkcyjnych, 

Oczekiwania: 
- mile widziane doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej, ale chętnie zatrudnimy również osoby, które nie 
mają doświadczenia przy pracy na tym stanowisku – przyuczymy, 
- gotowość do pracy w systemie zmianowym,  
- zaangażowanie i motywacja do pracy, 
- otwartość, komunikatywność, 
- chęć zdobycia nowych kwalifikacji, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- nastawienie na długofalową współpracę. 

Oferta: 
- zatrudnienie bezpośrednio przez zakład na podstawie umowy o pracę,  
- praca w stabilnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,  
- możliwość rozwoju zawodowego i szkolenia, 
- nagrody jubileuszowe,  
- ubezpieczenie dodatkowe na korzystnych warunkach, 
- bezpłatny transport na wyznaczonych trasach.  
 
Dodatkowym atutem naszej oferty jest dobra lokalizacja miejscowości, w której mieści się  siedziba firmy Bolsius. Zalesie Małe położone 
jest nieopodal kilku większych miast. Przykładowo dojazd z tych miast do siedziby przedsiębiorstwa zajmuje:  
- z Krotoszyna około 23 minut, 
- z Gostynia około 26 minut, 
- z Milicza około 36 minut, 
- z Borku Wielkopolskiego około 25 minut, 
- z Jarocina około 40 minut, 
 -z Koźmina Wielkopolskiego około 25 minut, 
- z Ostrowa Wielkopolskiego około 56 minut, 
- z Leszna około 52 minuty, 
- z Rawicza około 39 minut. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z działem personalnym pod nr tel. 65 548 41 81, 507 435 
009  lub o przesłanie CV na adres: kadry@pl.bolsius.com 
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez firmę  Bolsius Polska Sp.  
z o. o. w procesach rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926  
z późniejszymi zmianami).” 

 
 

 


