
 

 

 

 

Dywilan sp. z o.o. jest wiodącym producentem dywanów wełnianych oraz światowym liderem technologicznym w produkcji 

profesjonalnej tkanej trawy sportowej i hybrydowej. Kolekcje naszych dywanów dostępne są w sklepach i sieciach handlowych 

na terenie całej Polski a boiska tkane służą piłkarzom na 4 kontynentach. Zatrudnienie w Dywilanie, gwarantuje pracę w 

przyjaznej atmosferze firmy rodzinnej oraz ciekawe doświadczenia w rozwijającym się przedsiębiorstwie. 

 

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

PRACOWNIK DZIAŁU PRODUKCJI (pełen etat: praca dwuzmianowa) 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: 

• obsługę ciągu wykończalniczego, 
• kontrolę parametrów procesu wykończania, 
• pomoc przy krojeniu dywanów. 

Od kandydatów oczekujemy: 

• odpowiedzialności, 

• uczciwości, 

• zaangażowania. 

Dołącz do nas bo: 

• jesteśmy od zawsze w Łodzi, 

• dajemy pracę na długo, 

• oferujemy zacne zarobki, 

• dokładamy pakiet socjalny, 

• NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA BO WSZYSTKIEGO CIĘ NAUCZYMY, 

• produkujemy lokalnie a sprzedajemy globalnie do firm na całym świecie, 

• możesz rozwijać się razem z nami. 

Osoby z doświadczeniem w przemyśle włókienniczym mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Oferujemy specjalny 

pakiet z zakwaterowaniem dla pracowników z zagranicy.  

Ми пропонуємо спеціальний пакет з проживанням для іноземних працівників. 

 

Jeżeli  chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje cv na adres: rekrutacja@dywilan.pl 

Якщо ви хочете приєднатися до нашої команди, надішліть своє резюме на адресу: rekrutacja@dywilan.pl 

 

mailto:rekrutacja@dywilan.pl


Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie tel. +48 42 649 29 05 

У вас є які-небудь питання? Зв'яжіться з нами за телефоном:+48 42 649 29 05 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dywilan SA z siedzibą w 90-212 Łodzi, ul. Sterlinga 27/29. Przetwarzanie 
danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również 
wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych 
osobowych. 
Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową. Podanie danych jest 
dobrowolne. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.  
Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas 
procesu rekrutacji prowadzonego przez Dywilan SA, stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000). 

 


