
Stora Enso to międzynarodowy koncern przemysłu drzewnego, który dostarcza produkty, rozwiązania i usługi w zakresie produktów  
z drewna dla przemysłu i handlu na całym świecie. Naszym klientom proponujemy innowacyjne rozwiązania oparte na materiałach 
odnawialnych. Grupa Wood Products oferuje produkty i rozwiązania drewno-pochodne zarówno dla klienta indywidualnego jak i dla 
sektora publicznego, w tym dla firm budowlanych i handlowych. Nasza grupa posiada ponad dwadzieścia jednostek produkcyjnych  
w Europie i prowadzi działalność na rynkach europejskich, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i krajach Pacyfiku.

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie poszukuje kandydatów 
na stanowisko:

Operator Wózka Jezdniowego   
Dołącz do nas jeśli:
• masz doświadczenie w obsłudze wózka widłowego + uprawnienia UDT
• jesteś gotowy do pracy w systemie 2-zmianowym (6-14; 14-22, sporadycznie zdarzają się zmiany nocne)
* mile widziane doświadczenie na maszynach typu Kalmar 16 t

Zakres obowiązków:
• dbanie o powierzony sprzęt oraz o porządek na magazynie
• przygotowywanie materiału na załadunek
• załadunek aut
• załadunek, rozładunek komór suszarnianych
• przestrzeganie zasad BHP
• realizowanie przyznanych zadań

Oferujemy:
• Wynagrodzenie stałe i premiowe    
• Pracę w międzynarodowej firmie zapewniającej stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku pracy
• Zapewniamy dojazd do pracy z okolic Kluczbork/Wołczyn lub częściowy zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem 
transportu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Wózek Jezdniowy” na adres: 
praca@storaenso.com

Szczegóły dotyczące ofert pracy pod nr tel.: +48 77 408 53 16 lub +48 798 45 11 70.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 
Murów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi Administratora 
Danych i przysługującymi mi prawami zamieszczonymi pod ogłoszeniem”. 

 
Stora Enso to międzynarodowy koncern przemysłu drzewnego, który dostarcza produkty, rozwiązania i usługi w 
zakresie produktów z drewna dla przemysłu i handlu na całym świecie. Naszym klientom proponujemy innowacyjne 
rozwiązania oparte na materiałach odnawialnych. Grupa Wood Products oferuje produkty i rozwiązania drewno-
pochodne zarówno dla klienta indywidualnego jak i dla sektora publicznego, w tym dla firm budowlanych i 
handlowych. Grupa nasza posiada ponad dwadzieścia jednostek produkcyjnych w Europie i prowadzi działalność na 
rynkach europejskich, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i krajach Pacyfiku. 

 
Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Elektryk 
Oferujemy: 

 Wynagrodzenie stałe i premiowe     
 Pracę w międzynarodowej firmie zapewniającej stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 Możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku pracy 
 Zapewniamy dojazd do pracy z okolic Kluczbork/Wołczyn lub częściowy zwrot kosztów dojazdu własnym 

środkiem transportu 
 Cykliczne imprezy integracyjne 

 
Zakres obowiązków: 

 Bieżące usuwanie awarii maszyn oraz linii produkcyjnych 
 Okresowe przeglądy oraz konserwacja maszyn produkcyjnych oraz urządzeń elektroenergetycznych 
 Montaż, rozbudowa oraz konserwacja instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej na terenie zakładu 
 Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne 
 Raportowanie wykonanych prac oraz napraw 
 Współpraca z pozostałymi służbami UR oraz firmami zewnętrznymi 

 
 Oczekiwane kompetencje: 

 Wykształcenie min. zawodowe o profilu elektrycznym 
 Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku elektryka w zakładzie produkcyjnym 
 Uprawnienia SEP G1 E, D oraz pomiarowe do 20kV 
 Umiejętność czytania schematu elektrycznego 
 Praktyczna znajomość przemysłowych instalacji elektrycznych oraz układów sterowania maszyn 
 Podstawowa znajomość układów automatyki przemysłowej 
 Mile widziana znajomość języka niemieckiego 
 Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m 
 Wysoka motywacja do pracy 
 Umiejętność pracy w zespole 
 Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Elektryk” na adres: praca@storaenso.com 

Szczegóły dotyczące ofert pracy pod nr tel.: +48 77 408 53 16 lub +48 798 45 11 70. 
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. 


