
 

POZNAJESZ NAS?  
Wykonane przez nas powierzchnie dekoracyjne znajdziesz na meblach, drzwiach, panelach i elementach 
wyposażenia wnętrz. Producenci z branży drzewnej i meblowej mogą wybierać pomiędzy zadrukowanymi 
papierami dekoracyjnym, foliami i filmami melaminowymi z naszej bogatej kolekcji wzorów 
drewnopodobnych, kamieniopodobnych oraz fantazyjnych. 
Firma Schattdecor specjalizuje się m.in. w produkcji folii typu Smartfoil i jest jednym z największym oferentów 
produktów foliowych w tym segmencie na rynku. 

Do naszego zespołu w Głuchołazach poszukujemy studenta bądź absolwenta gotowego na podjęcie ciekawego 
wyzwania jako:   

STAŻYSTA 
W okresie 6-miesięcznego stażu będziesz uczestniczył w szeregu szkoleń wewnętrznych, zapoznasz się z techniką 
wklęsłodruku oraz lakierowania folii preimpregnat stosowanej m.in. w produkcji powierzchni meblowych. 
Twoim zadaniem będzie kontakt z naszym klientem: firmą IKEA, czynny udział podczas audytów zewnętrznych, 
administracja dokumentacją obowiązującą we współpracy z IKEA, aktualizacja certyfikatów, współpraca 
z działem Zapewnienia jakości, tłumaczenie tekstów biznesowych (angielskich i/lub niemieckich). 

PREFEROWANI SĄ KANDYDACI: 

 studenci/absolwenci filologii angielskiej i/lub 
germańskiej 

 znający język angielski i/lub niemiecki w stopniu 
zaawansowanym  

 zdyscyplinowani – z uwagi na krótkie terminy 
realizacji tłumaczeń 

 otwarci na nowe wyzwania 

 komunikatywni i lubiący pracę zespołową 

 

 
 

 
OFERUJEMY: 

 wynagrodzenie za staż powiązane z Twoim 
doświadczeniem i kompetencjami 

 szkolenia wewnętrznych m.in. na produkcji, 
w dziale zapewnienia jakości, sprzedaży 
i spedycji 

 możliwość kontynuacji współpracy po 
zakończeniu stażu 

 wydarzenia integrujące współpracowników 

 pracę w przyjaznej atmosferze w zespole 
zaangażowanych osób nastawionych na 
wspólny cel.

ZAINTERESOWANY? 
Poznałeś nas trochę bliżej, Teraz Ty daj się poznać. Wypełnij formularz i prześlij swoje CV : https://goo.gl/yPPhtx 

do dnia 28.02.2018. 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji w Schattdecor 

Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami. 

https://goo.gl/yPPhtx



