
Stabilní zaměstnavatel  
a nadstandardní  
pracovní podmínky.
 
Hledáte smysluplnou práci? Připojte se k nám! Stora Enso je finská dřevozpracující 
společnost a z našich výrobků vznikají moderní dřevostavby a další ekologické produkty 
v mnoha zemích světa. Naší prioritou je trvalá udržitelnost, a proto při obhospodařovaní 
lesů zastáváme filosofii „více stromů zasazených než pokácených“.

Ve Ždírci nad Doubravou právě budujeme halu na výrobu CLT panelů*, kde nabízíme 
zajímavé pracovní příležitosti. Noví kolegové a kolegyně se mohou těšit na vůni dřeva,  
přátelský kolektiv a mezinárodní společnost, která pečuje o své zaměstnance.  
U nás získáte jedinečné pracovní zkušenosti a k tomu atraktivní benefity.

Navštivte nás přímo ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66 
nebo na storaenso.com/kariera 
julia.zigmund.ext@storaenso.com, tel.: +420 720 749 201

*CLT je stavební materiál z masivního dřeva, který se zhotovuje ze tří nebo více vrstev křížem lepených 
jednovrstvých desek a využívá se při výstavbě budov. 
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Dołącz do naszego 
zespołu. Rekrutujemy  
na 80 nowych etatów!
Stora Enso Wood Products w Murowie, lider branży przetwórstwa drzewnego  
o zasięgu globalnym, w związku z nowymi inwestycjami rozpoczyna rekrutację:

 
Stora Enso Wood Products 
ul. Wolnosci 4. 46-030 Murów

•	 Pracowników produkcji
•	 Operatorów	Sprzętu	Ciężkiego
•	 Operatorów	Wózka	Jezdniowego
•	 Elektryków
•	 Ślusarzy

•	 Ślusarzy	–	Spawaczy
•	 Ślusarzy	-	Brygadzistów
•	 Mechaników
•	 Operatorów Suszarni
•	 Ostrzarzy
•	 Automatyków

Tel. +48 798 45 11 70, praca@storaenso.com
Twoje stabilne i bezpieczne miejsce pracy z potencjałem i przyszłością.



Atraktivní pozice 
s náborovým 
příspěvkem 30 000 Kč. 
 
Obsazujeme například tyto pozice:

Operátor/-ka ve výrobě CLT 
• obsluha strojů výrobní linky 
• výběr a vykonávání úkonů spojených s opra-  
   cováním dřevěných panelů 
• zodpovědnost za chod svěřeného úseku

Obsluha obráběcího centra 
• využití řídícího systému při obsluze 
   dřevoobráběcího centra 
• dohled nad kvalitou opracovaných dílů

Jeřábník/-ce  
• rádiové řízení manipulační techniky 
  (mostový a portálový jeřáb, vakuová 
  technika) 
• převoz břemen na určené místo 
• příprava břemen k expedici

Připojte se k nám a získejte:  
• náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč 
  (50 % po 3. měsíci a 50 % po 6. měsíci 
  v zaměstnání) 
• atraktivní platové ohodnocení 
• roční a pololetní bonusy (13. plat) 
• příplatek za práci v nepřetržitém provozu 3 600 Kč 
• příspěvek na penzijní připojištění 
  (1. rok 3,8 %, poté 4,8 % z hrubé mzdy) 
• 5 týdnů dovolené 
• cafeterii (příspěvek na volnočasové aktivity, 
  zdraví a kulturu) 
• příspěvek na dopravu 
• v nepřetržitém provozu stravenky v hodnotě 
  175 Kč (75 % hradí zaměstnavatel) 
• aktivní odbory podporující zájmy zaměstnanců 
• výjimečnou firemní kulturu s důrazem na hodnotu  
  jednotlivce a kvalitní mezilidské vztahy
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Możesz liczyć na 
znacznie więcej  

Oferujemy:

•	 Stabilne zatrudnienie w oparciu  
o	umowę	o	pracę	

•	 Dofinansowanie	szkoleń	i	możliwość	 
rozwoju	zawodowego	w	bezpiecznym	 
i	przyjaznym	środowisku	pracy

•	 Atrakcyjne	wynagrodzenie	oraz	premię	roczną	 
i	świąteczną

•	 Ubezpieczenie	grupowe	na	życie
•	 Prywatną	opiekę	medyczną
•	 Nagrodę	jubileuszową

•	 Świadczenia	z	Zakładowego	Funduszu	 
Świadczeń	Socjalnych	(np.	dofinansowanie		 
„wczasów	pod	gruszą”,	kolonii	dla	dzieci,	 
a	także	pożyczki	mieszkaniowe,	bony	Sodexo)

•	 Pracownicze	Plany	Kapitałowe
•	 Dojazd	do	pracy	z	okolic	Pokój/Wołczyn/ 

Kluczbork	lub	dofinansowanie	dojazdu	 
własnym	środkiem	transportu

•	 Program	rekomendacji	pracowników
•	 Zniżki	na	firmowe	produkty
•	 Spotkania	integracyjne
•	 Parking	dla	pracowników

 
Stora Enso Wood Products 
ul. Wolnosci 4. 46-030 Murów

Tel. +48 798 45 11 70, praca@storaenso.com


