
DOŁĄCZ 
DO ZWAE!

Zakład Wytwórczy Aparatów 
Elektrycznych Sp. z o.o  to producent 

aparatury średniego i wysokiego napięcia

Czy wiesz, że:
• ZWAE to prywatna firma z 100% polskim 

kapitałem
• działamy od 2000 roku
• od 2013 r. pracujemy w nowym obiekcie 

w Kębłowie Nowowiejskim
• zatrudniamy ponad 70 osób
• nasi klienci krajowi to m.in. ENERGA; ENEA; 

TAURON; PGE; PSE 
• eksportujemy do ponad 30 krajów
• otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii 

„POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2017”
• współpracujemy z ZSMI w Lęborku 

w zakresie praktyk uczniowskich

TO PROSTE 
wyślij swoje CV na: zwae@zwae.com.pl; 
lub zadzwoń: tel.: 59 86 33 615

Więcej o nas na www.zwae.com.pl 

Ważne dla Ciebie
Nasz sukces opiera się na 
współpracy ludzi z wszystkich 
działów:
• z działu marketingu i sprzedaży
• z działu jakości
• z działu księgowości
• z działu konstrukcyjnego 

i serwisu
• z działu ds. rozwoju
• z działu produkcji (w tym: 

logistyki i linii montażowej)

w każdym z nich możesz znaleźć 
pracę!



Gwarantujemy:

• praktyki zawodowe w ramach nauki w zawodzie: technik- 
elektryk; mechanik - monter maszyn i urządzeń

• praktyki dla studentów kierunków inżynieryjnych
• pomoc naszych doświadczonych pracowników 

• nagrody dla zaangażowanych praktykantów
• zatrudnienie w naszej firmie po zakończeniu nauki

• pracę w stabilnej firmie o międzynarodowym zasięgu 

PRACUJ BLISKO DOMU 
WEEKEND SPĘDZAJ TAK JAK LUBISZ!

Liczy się nie tylko biznes:

• wspieramy szkoły i imprezy lokalne, m.in. WOŚP, 
Dni Jakubowe; Mistrzostwa Kaszub w Runowie;

• wspomagamy Lęborskie Stowarzyszenie 
Sympatyków Sportu

• współpracujemy z Naczelną Organizacją 
Techniczną w Lęborku

• angażujemy się w akcje Dzień Dawcy 
Szpiku; Szlachetna Paczka; DWIE GODZINY 
DLA RODZINY (w 2018 roku najlepiej 
przeprowadzona akcja w Polsce)

• chcemy pomagać 

Firma to 
nie nazwa, 
ale ludzie, 
którzy 
ją tworzą

A co dla Ciebie?Co oferujemy:

• pracę w systemie 8h/5 dni w tygodniu

• zatrudnienie na umowę o pracę

• comiesięczne premie

• coroczne nagrody z zysku dla pracowników

• szkolenia i rozwój Twoich kompetencji

• bezpłatne pakiety medyczne 

• ubezpieczenie grupowe

• dodatki pieniężne na święta

• zniżki na siłownię

• wyjazdy integracyjne

• przyjazną atmosferę  
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