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Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest największym producentem papierów offsetowych.  
Zakład jest usytuowany w Kostrzynie nad Odrą Papiernia w Kostrzynie 

 jest częścią grupy Arctic Paper S.A. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: 

• OPERATOR MASZYNY PAPIERNICZEJ 
• OPERATOR PRZEKRAWACZA 

• OPERATOR URZĄDZEŃ ROZWŁÓKNIAJĄCYCH
Wymagania: 
• wykształcenie zawodowe lub średnie,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolność do pracy na wysokościach, 

Mile widziane: 
• uprawnienia do obsługi suwnic, wózków widłowych. 

Oferujemy: 
• stabilne warunki zatrudnienia, 
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego, 
• prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną, 
• ubezpieczenie na życie, 
• dofinansowanie zajęć sportowych,
• pracę w systemie czterobrygadowym (system zmianowy).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie podania oraz CV do dnia 20.02.2022 r. na adres:  
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Dział Personalny, ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  

tel. 95 72 10 513, e-mail:rekrutacja.kostrzyn@arcticpaper.com. 

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych przez Arctic Paper Kostrzyn SA z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 1, udostępnionych w złożonych 
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie  
z RODO i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Klauzula rekrutacyjna dostępna na stronie  
www.arcticpaperkostrzyn.com. 

Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest największym producentem papierów offsetowych w Polsce.  
Zakład jest usytuowany w Kostrzynie nad Odrą. Papiernia w Kostrzynie  

jest częścią grupy Arctic Paper S.A. 

Obecnie poszukujemy kandydata do Pionu Utrzymania Ruchu na stanowisko: 

ŚLUSARZ-MECHANIK 
Wymagania: 
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• zdolność do pracy na wysokościach. 

Mile widziane: 
• doświadczenie w pracach montażowych i demontażowych urządzeń,
• uprawnienia do obsługi suwnic, wózków widłowych oraz uprawnienia spawalnicze.

Oferujemy: 
• stabilne warunki zatrudnienia, 
• pracę w systemie jednozmianowym, 
• finansowanie kursów i szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego, 
• prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną, 
• ubezpieczenie na życie, 
• dofinansowanie zajęć sportowych. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie podania oraz CV do dnia 20.02.2022 r. na adres:  
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Dział Personalny, ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  

tel. 95 72 10 513 , e-mail:rekrutacja.kostrzyn@arcticpaper.com 

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
przez Arctic Paper Kostrzyn SA z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 1 udostępnionych w złożonych prze-
ze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie z 
RODO i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Klauzula rekrutacyjna dostępna na stronie  
www.arcticpaperkostrzyn.com

Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest największym producentem papierów offsetowych w Polsce. Zakład jest 
usytuowany w Kostrzynie nad Odrą. Papiernia w Kostrzynie jest częścią grupy Arctic Paper S.A. 

Obecnie poszukujemy kandydata do Działu Personalnego na stanowisko: 

SPECJALISTA  
DS. REKRUTACJI I SZKOLEŃ 

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów kadrowo-płacowych, 
• doświadczenie na podobnym stanowisku, 
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy: 
• stabilne warunki zatrudnienia, 
• pracę w systemie jednozmianowym, 
• finansowanie kursów i szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego, 
• prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną,
• ubezpieczenie na życie, 
• dofinansowanie zajęć sportowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie podania oraz CV do dnia 15.02.2022 r. na adres:  
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Dział Personalny, ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  

tel. 95 72 10 513,  e-mail: rekrutacja.kostrzyn@arcticpaper.com

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
przez Arctic Paper Kostrzyn SA z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 1 udostępnionych w złożonych prze-
ze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie z 
RODO i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Klauzula rekrutacyjna dostępna na stronie  
www.arcticpaperkostrzyn.com

Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest największym producentem papierów offsetowych w Polsce.  
Zakład jest usytuowany w Kostrzynie nad Odrą. Papiernia w Kostrzynie  

jest częścią grupy Arctic Paper S.A. 

Obecnie poszukujemy kandydata do Pionu Utrzymania Ruchu na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW STEROWANIA 
(ELEKTRONIK) 

Wymagania:
•  wykształcenie minimum średnie techniczne o specjalności automatyka, elektrotechnika lub pokrewne,
•  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
•  umiejętność programowania sterowników PLC.
• oferta przeznaczona jest również dla absolwentów technikum lub uczelni wyższej, 
Docelowy Zakres czynności: 
•  diagnozowanie przyczyn awarii, uszkodzeń aparatury elektrycznej i elektronicznej oraz usuwanie usterek,
•  wykonywanie napraw remontowych, konserwacyjnych, 
•  kalibracja elementów układów automatyki przemysłowej (w tym napędów przekształtnikowych), 
•  wykonywanie układów automatyki na podstawie projektów, 
•  diagnostyka i rozbudowywanie programów PLC. 
Oferujemy: 
•  stabilne warunki zatrudnienia, 
•  pracę w systemie jednozmianowym, 
•  finansowanie kursów i szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego, 
•  prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną, 
•  ubezpieczenie na życie, 
•  dofinansowanie zajęć sportowych. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie podania oraz CV do dnia 20.02.2022 r. na adres:  
Arctic Paper Kostrzyn S.A. Dział Personalny, ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  

tel. 95 72 10 513, e-mail:rekrutacja.kostrzyn@arcticpaper.com. 

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Arctic Paper Kostrzyn SA z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 1, udostępnionych w złożonych przeze mnie doku-
mentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie z RODO i przepisami kra-
jowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Klauzula rekrutacyjna dostępna na stronie www.arcticpaperkostrzyn.com


