
 

 

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko: 

SZWACZKA / 

KRAWCOWA 
w Dziale Projektowym 

miejsce pracy: Biłgoraj, woj. Lubelskie 

 

 

Opis 

Jesteśmy polskim producentem odzieży damskiej oraz właścicielami największego 

w Polsce sklepu online z odzieżą Plus Size. Szukamy osób ambitnych 

zaangażowanych w rozwój samego siebie oraz firmy a tym samym dyspozycyjnych, 

otwartych na nowości i naukę. Wiemy, że pracownicy stanowią podstawę sukcesu 

firmy dlatego praca u nas oznacza możliwość samorealizacji, samodzielność w 

działaniu oraz rozwój osobistych umiejętności.  

Kandydat na stanowisko powinien umieć : 

 Obsługa maszyn szwalniczych, 

 Wykonywanie określonych czynności produkcyjnych,  

 Obsługa narzędzi niezbędnych na danym stanowisku 

 Odszywanie wzorów do produkcji 

 Kontrolowanie jakości towaru 

 Znajomość szycia i nanoszenia poprawek na pierwowzory, 

 Współpracować w grupie, 

 Współpraca z projektantką 

 Współpraca z działem planowania produkcji, 

 



Poszukujemy osób: 

 Nastawionych na rzetelną realizację zadań, chętnych do nauki i rozwoju, 

 Posiadających doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 Które cechuje dokładność w wykonywaniu pracy oraz sumienność i 

punktualność, a także samodzielność w komunikacji i chęć do nauki nowych 

rzeczy, 

 Gotowość do sporadycznej pracy poza wyznaczonymi godzinami 

(elastyczność) 

 Wysoka kultura osobista, 

 Dbanie o powierzony sprzęt 

 Uczciwość i sumienność w wykonywanej pracy 

 Dobra organizacja pracy 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku, 

 Praca na nowoczesnych urządzeniach szwalniczych, 

 Swobodną atmosferę pracy, 

 Stabilne warunki zatrudnienia, 

 Niezbędne narzędzia pracy, 

 Możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, 

 Możliwość awansu 

 Praca w miłym zespole 

 Premie uznaniowe 

 

CV prosimy przesyłać z dopiskiem: Zgadzam się na przetwarzanie przez KARKO 

ROBERT KARKOWSKI danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych 

dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów 

prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo 

zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w 

moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji. 

CV proszę składać na adres praca@karko.pl lub drogą pocztową na adres:  

 

KARKO 
Ul. Krzeszowska 62 piętro IV  

23 - 400 Biłgoraj  

mailto:praca@karko.pl
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