
 

Fabryka okien EMPOL 
poszukuje energicznego i kreatywnego pracownika na stanowisko: 

Doradca Techniczny 
 

26-o letnie doświadczenie na rynku sprawiło, że doskonale radzimy sobie z innowacyjnymi 
wyzwaniami, działamy dynamicznie i nie boimy się żadnych wyzwań.  

Motywacja, ambicja oraz pasja to cechy, które wyróżniają nas i naszych pracowników.         
Jeżeli chcesz się rozwijać razem z nami, na pewno znajdziesz miejsce w naszym zespole. Nasz 
proces rekrutacyjny jest przejrzysty i bardzo przyjazny. Wiemy doskonale, że najważniejszym 

zasobem są ludzie, dlatego tworzymy zgrany team   najlepszych specjalistów na rynku. 
 
 

Zadania: 
• Przygotowywanie kosztorysów stolarki okiennej aluminiowej lub PCW 

• Opracowywanie wpływających zamówień  

• Wsparcie techniczne dla stałych partnerów handlowych w kraju i za granicą 

• Realizowanie polityki handlowej firmy 

 
 
Od kandydatów oczekujemy:    
• Komunikatywnej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego 

• Wykształcenie : minimum średnie (preferowane wyższe techniczne)  

• Bardzo dobra znajomość programów MS Office 

• Mile widziana znajomość programu AutoCad 

• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 
 
 

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• wynagrodzenie zasadnicze plus system premiowy 
• pakiet szkoleń technicznych i handlowych 

• przyjazną atmosferę i pracę z najlepszymi specjalistami w branży 
• grupowe ubezpieczenie na życie 

 

 
 
 
Miejsce pracy: 55-330 Źródła ul. Inwestycyjna 1 (10 km od Wrocławia – kier. Środa Śląska) 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: 

e-mail: rekrutacja@empol.pl  ; więcej informacji www.empol.pl  

 
Prosimy o dołączenie do oferty nazwy stanowiska pracy, na jakie dana osoba się ubiega. 

mailto:rekrutacja@empol.pl
http://www.empol.pl/


Każda przesłana aplikacja zostanie poddana wnikliwej analizie, jednak zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy EMPOL BIS S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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.” 

Administratorem danych jest EMPOL BIS S.A. z siedzibą w Źródłach 55-330, ul. Inwestycyjna 1. Dane zbierane są 
dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


