
Sun Garden Polska jest jednym z największych producentów materacy, mebli, parasoli i poduszek 
ogrodowych w Europie. Zakład produkcyjny w Malanowie powstał w 1991 r. i zatrudniał 30 osób, 
produkując poduszki ogrodowe. Coroczne inwestycje w zakładach w Polsce doprowadziły do bardzo 
dynamicznego rozwoju nowych gałęzi produkcji tj.: produkcja materacy, mebli kontynentalnych, czy 
stelaży do łóżek. W 2020 r. firma zatrudnia blisko 3000 osób i jest największym pracodawcą w regionie.  

Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp. k.   projekt.eu@sun-garden.pl 
ul. Turecka 36, 62-709 Malanów    tel.: +48 63 289 89 13 
www.sun-garden.pl   tel.: +48 63 289 89 16 
 

 

 

TECHNOLOG DREWNA 
miejsce pracy: TUREK 

województwo: wielkopolskie 

 

Oferujemy pracę przy uruchamianiu i eksploatacji nowej innowacyjnej linii do produkcji elementów 
meblowych z drewna klejonego (wartość projektu 30 mln zł). 

 
Do zadań na tym stanowisku należeć będzie: 

▪ wdrażanie do produkcji nowych produktów i rozwiązań technologicznych; 
▪ tworzenie dokumentacji technicznej na potrzeby procesu produkcyjnego;  
▪ przygotowanie procesu, wdrażanie oraz jego monitorowanie; 
▪ udoskonalanie produktów z aktualnej oferty i opracowywanie nowych; 
▪ bliska współpraca z działem produkcji oraz działem konstrukcyjnym. 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

▪ doświadczenia w przemyśle przetwórstwa drzewnego; 
▪ wykształcenie techniczne o specjalności technologia drewna i pokrewne – będzie dodatkowym atutem; 
▪ znajomości i umiejętności posługiwania się programami CAD; 
▪ umiejętności czytania i interpretowania rysunków technicznych; 
▪ wysokiej dbałości o szczegóły i jakość powierzonych zadań. 

Oferujemy: 

▪ pracę nad ciekawymi i innowacyjnymi projektami w obszarze technologiczno-wdrożeniowym w 
międzynarodowym środowisku; 

▪ szkolenia językowe i technologiczne; 
▪ możliwość rozwoju zawodowego i transferu wiedzy; 
▪ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w firmie o silnej pozycji na rynku. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: projekt.eu@sun-garden.pl 
 
 
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej 
oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (RODO))”. 

 

Ponadto: 

w firmie istnieje również możliwość odbywania praktyk studenckich. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na adres: 
rekrutacja@sun-garden.pl   


