
 

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracownika 

do zasilenia naszego zespołu na stanowisku: 

SPECJALISTA W DZIALE PROJEKTÓW ZE ZNAJOMOŚCIĄ 

CorelDRAW 
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

 

 

Twoje zadania: 

• przygotowywanie projektów z wykorzystaniem programu CorelDRAW, 

• inicjowanie udoskonaleń, 

• udział w testach produktów i materiałów. 

 

Nasze oczekiwania: 

• wykształcenie techniczne (wyższe lub średnie), 

• umiejętność pracy z programem CorelDRAW 

• umiejętność pracy w zespole, 

• kreatywność, 

• zaangażowanie i chęć rozwoju, 

• otwartość na nowe wyzwania. 

Mile widziane: 

• kompetencje przywódcze. 

 

Czekają na Ciebie: 

• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

• ciekawe zadania i pracujący z pasją zespół, 

• możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń, 

• atrakcyjne warunki płacowe, 

• dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, 

• premie ekologiczne, 



 

• biblioteka 3mk, 

• komfortowe warunki pracy z pełnym zapleczem socjalnym (kuchnia, ekspres do kawy 

itd.). 

 

Firma posiada dogodną lokalizację: 

• Krotoszyn – 28 km, czas dojazdu około 29 min, 

• Jarocin – 47 km, czas dojazdu około 49 min, 

• Pleszew – 30 km, czas dojazdu około 29 min, 

• Kalisz – 26 km, czas dojazdu około 30 min, 

• Kępno – 49 km, czas dojazdu około 52 min. 

 

Jesteśmy otwarci na Twoje oczekiwania - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej możemy 

uzgodnić inne optymalne dla Ciebie warunki zatrudnienia. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: hr@3mk.pl 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod nr telefonu: 507 435 009. 

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów 

do pracy znajduje się na stronie: https://3mk.pl/ 

 
W aplikacji prosimy o zawarcie wybranej klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, które zakresem 

wykraczają poza art. 221 Kodeksu pracy, przez 3mk Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, że niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie, a administrator 

danych przedstawił wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.  

 

Wyrażam także zgodę na udział w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych, a co za tym idzie wyrażam zgodę 

na przetwarzanie całości moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w ww. przyszłych procesach 

rekrutacyjnych i chcę, żeby moja aplikacja została dodana do bazy kandydatów prowadzonej przez 3mk Protection Sp. z o.o. 

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. 
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