
Jotul Poland jest częścią Grupy Jøtul jednego z wiodących, światowych producentów kominków i 
pieców, występujących pod markami Jøtul, Scan, Atra, Warm, Ild.
Nasze produkty oparte są na skandynawskim dziedzictwie, łącząc doskonały design z nowocze-
snymi rozwiązaniami. Koncentrujemy się na środowisku, troszcząc się o nie, zarówno w procesach 
produkcyjnych, jak i podczas użytkowania naszych produktów.
Siedziba firmy znajduje się w Fredrikstad w Norwegii i jest własnością OpenGate Capital  
z siedzibą w USA.
W styczniu 2020 roku uruchomiliśmy produkcję w naszym nowym zakładzie produkcyjnym 
zlokalizowanym w Kątach Wrocławskich. Aktualnie poszukujemy doświadczonych i zmotywowa-
nych kandydatów, którzy będą chcieli dołączyć do naszego zespołu, obejmując stanowisko:

Specjalista ds. systemu ERP- M3
Zakres obowiązków:
• Bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem systemu M3
• Tworzenie i konfiguracja BOM w systemie
• Tworzenie kodów kreskowych na prośby użytkowników
• Zakładanie routingów
• Wdrażanie i wsparcie użytkowników systemu

Oczekujemy:
• Wykształcenie wyższe
• Doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku
• Bardzo dobra znajomość systemu ERP M3
• Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację pisemną i ustną
• Zdolności analityczne
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie plus pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, 

dofinansowanie dojazdów)
• Kulturę organizacyjna opartą na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu

Osoby spełniające powyższe kryteria zapraszamy do składanie CV:  rekrutacja@jotul.com

Każda aplikacja powinna zawierać poniższą klauzulę informacyjną: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Jotul Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach 
Wrocławskich, ul. Popiełuszki 17, zwaną dalej „Administratorem” na potrzeby prowadzenia obecnego i przyszłych procesów 
rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać te zgodę.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Jotul Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kątach 
Wrocławskich, ul. Popiełuszki 17. Wszystkie informacje dotyczące danych osobowych prosimy kierować na piśmie 
do Jotul Poland sp. z o.o.w Kątach Wrocławskich, ul. Popiełuszki 17.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferta ważna do: 07-06-2020.


