
 

  

 
 
 
 

 

 

POZNAJ DR. SCHNEIDER W CZASIE GIEŁDY PRACY !!! 

Kilka słów o naszej firmie… 

Firma Dr. Schneider jest firmą rodzinną z prawie 90-cioletnim doświadczeniem w dziedzinie przetwórstwa 

tworzyw sztucznych. Specjalizujemy się w produkcji  wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych dla 

przemysłu motoryzacyjnego. Produkujemy części dla najbardziej znanych i doświadczonych 

producentów samochodów takich jak: Audi, BMW, Ford, Jaguar/Land Rover, Lamborghini, Mercedes, 

Opel, Porsche, Rolls-Royce i Volkswagen.  

W Polsce Dr. Schneider działa od 2002 r. Od lipca 2006 r. Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. 

prowadzi swoją działalność w Radomierzu koło Jeleniej Góry, na terenie gminy Janowice Wielkie, 

w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, zatrudniając 

obecnie ponad 1430 pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy w kolejnych latach 

planujemy dalsze zwiększanie zatrudnienia.  

Swoim  pracownikom Dr. Schneider  oferuje pracę w nowoczesnym, stabilnym  przedsiębiorstwie, 

atrakcyjne i przejrzyste warunki zatrudnienia, szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, bogaty pakiet 

socjalny, a w nim: finansowane przez firmę ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna 

w ramach pakietów Lux Med, pakiety sportowe Benefit Multisport, fundusz socjalny, zwiększone dopłaty 

do pracy w godzinach nocnych, możliwość korzystania ze smacznych i zdrowych posiłków w zakładowej 

kantynie oraz bezpłatny transport do/z pracy. Planujemy również dofinansować opłaty za pobyt dzieci 

pracowników w żłobku/przedszkolu. 

Firma Dr. Schneider Automotive Polska  Sp. z o.o. oraz Wójt Gminy Czarny Bór  

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia Giełdy Pracy. 

Termin:  30 stycznia (poniedziałek), od godziny 15:00 do godziny 18:00 

Miejsce : Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43  

W czasie spotkania będą mieli Państwo możliwość: 

- zapoznania się z profilem działalności firmy Dr. Schneider,   

- rozmowy z pracownikami Działu personalnego,   

- uzyskania informacji o aktualnych ofertach pracy, warunkach zatrudnienia oraz bogatej ofercie 

socjalnej, którą Dr. Schneider oferuje swoim pracownikom, 

- złożenia CV lub  kwestionariuszy aplikacyjnych.  

Kwestionariusze aplikacyjne są dostępne do pobrania w biurze podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór, 

w Powiatowym Urzędzie Pracy  - Punkt przyjęć w Czarnym Borze oraz w trakcie Giełdy Pracy. 

PLANUJEMY OBJĘCIE DARMOWYM TRANSPORTEM TAKŻE GMINĘ CZARNY BÓR!!! 

 

Miło nam będzie się z Państwem spotkać! 


