
Dla wrocławskiej firmy z branży samochodowej poszukujemy pracowników na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI 

 

LG to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek ze świata technologii, kojarzona przede wszystkim z akcesoriami 

elektronicznymi – sprzętem audio i video, AGD czy urządzeniami mobilnymi. Mniej powszechną jest informacja o 

związku koreańskiego giganta z sektorem motoryzacyjnym, w którym LG również odnosi znaczne sukcesy. Pozycja lidera 

produkcji baterii samochodowych sprawia, że firma przyczynia się do globalnego rozwoju nowych technologii i 

rozpowszechniania rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W swoich zakładach produkcyjnych LG Chem Wrocław Energy 

stopniowo wprowadza w życie innowacyjną inwestycję, która nie tylko stymulować będzie gospodarczy rozkwit regionu, 

ale przyczyni się także do rozwoju globalnej technologii. Komponenty produkowane na Dolnym Śląsku stosowane są w 

samochodach takich marek jak: Audi, Hyundai, Kia, General Motors, Daimler, Ford, Volvo czy Renault.  

W związku z rozbudową LG Chem Wrocław Energy zatrudnienie znajdzie 3 000 osób. Firma poszukuje przede wszystkim 

operatorów produkcji, ale także inżynierów i specjalistów, którzy sprawować będą pieczę nad prawidłowym 

funkcjonowaniem wartej 318 milionów euro inwestycji. Ta inwestycja to szansa do rozwoju młodych talentów oraz 

zdobycia doświadczenia w jednej z największych firm na rynku. 

OFERUJEMY:  

 

• atrakcyjne wynagrodzenie =>3150 zł 

• umowę o pracę od razu na dwa lata i zatrudnienie bezpośrednio w firmie 

• bezpłatny dojazd do pracy i z pracy 

• możliwość szybkiego awansu 

• dofinansowanie do posiłków 

• bogaty pakiet socjalny dla Pracowników (bezpłatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport 

• praca od poniedziałku do piątku na 3 zmiany 

 

ZADANIA:  

• obsługa urządzeń zgodnie z przyjętymi standardami 

• kontrola jakości wytwarzanych wyrobów 

• obsługa paneli dotykowych 

OCZEKUJEMY:  

• zdolności manualne, 

• gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym 

• mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji 

• mile widziana znajomość rysunku technicznego 
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