
 

Poszukiwany ! Poszukiwana! 
Młodszy Konstruktor/ka Opakowań 

Mówi się, że szata zdobi człowieka, a w Werner Kenkel opakowanie zdobi produkt. Przedstaw nam Swój pomysł na opakowanie i zostań 
częścią kreatywnego zespołu, który tworzy inspirujące opakowania dla produktów naszych klientów!!  
 
Co musisz zrobić? 
Krok 1: Sięgnąć do pokładów Swojej kreatywności i zmysłu konstrukcyjnego i opracować prototyp opakowania, które nas zachwyci 
(rodzaj, materiał, wielkość – dowolna – liczy się pomysł i wykonanie) 
Krok 2: Przesłać Swój prototyp wraz z listem opisującym Twoje atuty (niektórzy mówią na to CV) oraz przekonującym nas dlaczego to 
właśnie Ciebie powinniśmy mieć w zespole. 
Każdą pracę obejrzymy i ocenimy. Wybranych zaprosimy do tego, aby poznali nas bliżej, a dwie osoby zaprosimy do tego, aby został z 
nami na dłużej. 
Czego potrzebujesz, aby nas przekonać: 

 Otwartości na nowe doświadczenia i myślenia „out of the box” (choć my ciągle myślimy o box-ach ),  
 Zmysłu konstruktora i umiejętności przekucia pomysłu w projekt produktu, 
 Twórczego podejścia do realizowanych zadań, 
 Umiejętności zadawania pytań i wsłuchiwania się w oczekiwania klienta (robienie tego w więcej niż języku ojczystym jest mile 

widziane), 
 Sprawnego operowania w programach typu CAD. 

Co możemy Ci obiecać: 
 Każdy dzień będzie inny, a każdy projekt będzie poruszał Cię do coraz bardziej twórczego myślenia, 
 Otoczony będziesz ludźmi, dla których pasja to styl życia a nie słowo z firmowego plakatu, 
 Możesz liczyć na wsparcie w rozwoju i poszerzaniu twojej wiedzy branżowej i umiejętności, 
 Stałą współpracę w oparciu o prawo pracy i wsparcie w przenosinach, jeśli będziesz musiał się przeprowadzić, aby z nami 

pracować, 
 Wynagrodzenie za prace zależne od twoich wyników i zaangażowania. 

Jeśli to co możemy Ci zaproponować jest tym czego szukasz, to wyślij swoją propozycję, opatrzoną nazwą KONSTRUKTOR na 
Werner Kenkel Spółka z o.o. 

Ul. Mórkowska 3 
64-117 Krzycko Wielkie 

 
Termin dostarczenia propozycji –  20 kwietnia 2017  
Uwaga: 
Projekty osób, które nie zostaną zakwalifikowane do rozmów w siedzibie Werner Kenkel  będą do odebrania z siedziby firmy w terminie od 28.04 do 14. 05. 
2017. Projekty nie odebrane po terminie 14.05.2017 zostaną zutylizowane.CV oraz list motywacyjny musi być opatrzone poniższą klauzulą: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 922."  
.  
 
 

 
 

Werner Kenkel Sp. z o.o. – polska firma będąca liderem w produkcji opakowań oraz tektury falistej. Więcej o firmie na 
www.wernerkenkel.com.pl 

 


