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Szanowni Państwo

Jesteśmy Zakładem produkującym odzież ochronną i roboczą z wieloletnią
historią i doświadczeniem na rynku krawieckim.
Naszymi Odbiorcami i Kontrahentami są poważni Polscy Zleceniodawcy
tacy jak, Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Państwowa i Ochotnicza Straż
Pożarna oraz inne duże i małe zakłady, z którymi od 1992r. współpracujemy i
w 2014 r. dokonaliśmy przekształcenia Zakładu w Spółkę .
Nasza wieloletnia współpraca, ma obecnie charakter doświadczonego
Zakładu z ustaloną w kraju pozycją i renomą na rynku krawieckim .
Jesteśmy doświadczonym Zakładem w pracy z osobami posiadającymi
status inwalidy, ze względu na stan zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że trudno
jest osobom z grupą inwalidzką I , II znaleźć pracę, oraz jak trudno również
pracodawcy znaleźć osoby z grupą inwalidzką w krawiectwie o stopniu ciężkim.
W związku z nowymi wymogami naszych Odbiorców, poszukujemy osób z
grupą inwalidzką I i II do pracy w naszym zakładzie . Nasze oczekiwania, to
osoby chętne do pracy, posiadające gr. inwalidzką I, II, z kierunkowym
wykształceniem i doświadczeniem, jednak jesteśmy otwartym Zakładem i
jesteśmy gotowi, przyjąć do pracy osoby bez doświadczenia , gdzie chętnych
przyuczymy do szycia, krojenia, pracy przy komputerze, maszynach i
urządzeniach szwalniczych , hafciarki i innych maszynach będących na
wyposażeniu Zakładu.

Potrzebujemy również, osoby z wyższym wykształceniem z biegłym
angielskim, niemieckim , francuskim , hiszpańskim w mowie i piśmie, do
nawiązania współpracy na rynkach zagranicznych.
Prosimy o informację , czy w Państwa Organizacji byłyby osoby chętne do
podjęcia pracy w naszym Zakładzie .
Z naszej strony oferujemy stabilne zatrudnienie, spełniamy wymogi
bezpiecznej pracy dla osób z grupami inwalidzkimi, które od zawsze
zatrudniamy. W naszym Zakładzie nie ma przeszkód architektonicznych ,
posiadamy przystosowane zaplecze dla inwalidów, możemy zorganizować
transport dojazdu do i z Kostrzyna .
W najbliższej przyszłości naszym priorytetem, jest zatrudnienie osób
chętnych do pracy w krawiectwie z grupą inwalidzką , poszerzenie rynku zbytu
na rynki zagraniczne , uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej , by przez
kolejne lata, być liderem na specyficznym rynku krawieckim.

Prosimy o kontakt wszystkie osoby zainteresowane .

Prezes Jacek Groński

Osoba do kontaktu : Alina Cieślińska
Telefon :

61 818 85 84

Faks :

61 818 94 24

e-mail :

biuro@milenabis.com

więcej o nas : www.milenabis.com

