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Powiatowe Targi Pracy to wyda-
rzenie przygotowane z myślą  
o wszystkich, którzy poszukują 
pracy lub chcieliby zmienić do-
tychczasowe miejsce zatrudnienia.
Podczas targów będzie można za-
poznać się z najnowszymi ofertami 
pracy, porozmawiać z pracodaw-
cami lub zostawić swoje CV. Udział 
w targach zapowiedziało blisko 
30 wystawców posiadających  
krajowe, jak i zagraniczne oferty 
pracy. Oferty te są różnorodne - 
dotyczą pracy stałej, sezonowej,  
a także praktyk. Wśród ofert, jakimi 
dysponują wystawcy są zarówno 
takie, które wymagają wiedzy spe-
cjalistycznej lub kwalifikacji oraz 
oferty prac prostych. Pracodawcy 
uczestniczący w Powiatowych Tar-
gach Pracy poszukują m.in. sprze-
dawców, specjalistów ds. handlo-
wych, pracowników produkcji, 
magazynu, operatorów maszyn 
i urządzeń, monterów sprzętu, 
opiekunki/opiekunów osób star-
szych, pracowników biurowych. 
Dostępne będą również oferty 
pracy w służbach mundurowych.
Organizatorami targów są Powia-
towy Urząd Pracy w Pabianicach 
wraz ze Starostwem Powiatowym 
w Pabianicach we współpracy  
z Cechem Rzemiosł Różnych  
w Pabianicach oraz Łódzką Woje-
wódzką Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy.

WYSTAWCY

Na stoisku Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Łodzi doradcy za-
wodowi z Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 
będą służyli pomocą osobom od-
wiedzającym stoisko w zakresie:
•	 wyboru zawodu, kierunku kształ-

cenia, szkolenia zawodowego,
•	 analizy rynku pracy pod kątem 

możliwości zawodowych klienta,
•	 informowania o skutecznych 

metodach i technikach poszu-
kiwania pracy,

•	 pomocy w tworzeniu profesjonal-
nego CV i listu motywacyjnego,

•	 informowania o zasadach pla-
nowania kariery zawodowej,

•	 informacji odnośnie procesu 
zakładania własnej firmy.

 

Firma Paso-Trading Sp. z o.o. jest 
wiodącym producentem materia-
łów opatrunkowych i higienicz-
nych na rynku polskim. Od ponad 
16 lat naszą firmę tworzą ludzie, 
którzy z zaangażowaniem realizu-
ją misję firmy jaką jest bezpieczeń-
stwo i zadowolenie klientów. Swój 
sukces zawdzięczamy ludziom, 
którzy nam zaufali i docenili wyso-
ką jakość naszych produktów. 
Współpracujemy z największymi dys-
trybutorami wyrobów medycznych  
i higienicznych oraz placówkami 
służby zdrowia w Polsce i za granicą.

Fortech Sp. z o.o. jest wiodącym 
na rynku polskim i liczącym się na 
rynku Unii Europejskiej producen-
tem elektrycznych i pneumatycz-
nych przyłączy do samochodów 
ciężarowych i osobowych.
Ciągły i stabilny rozwój firmy po-
zwolił rozszerzyć naszą ofertę  
i możliwości produkcyjne o prze-
twórstwo tworzyw sztucznych 
oraz o produkcję kabli.
Własna narzędziownia wyposa-
żona w nowoczesne maszyny  
i urządzenia wraz z działem kon-
strukcyjnym, pozwalają na szybką 
realizację zamówień. 
W celu utrzymania odpowiednie-
go poziomu jakości naszych towa-
rów i usług ściśle przestrzegamy 
Procesów oraz Zasad Systemu Za-
pewniania Jakości ISO 9001:2000.
Naszym celem jest ciągłe utrzy-
manie wysokiego poziomu jakości 
wyrobów za realną cenę rynkową.

ZOSTAŃ POLICJANTEM
•	 precyzyjny system wynagro-

dzeń,
•	 możliwość rozwoju i awansu 

zawodowego,
•	 rozbudowana opieka socjalna,
•	 nabycie po 25 latach służby 

praw emerytalnych.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka 
budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego 

ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone  
w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecja-
lizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 r. ż. 
Na Targach pracy w Pabianicach będą wystawiały się następujące jednostki:
•	 Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Łodzi – świadczy usługi pośred-

nictwa pracy dla młodzieży oraz oferuje oferty pracy zagranicznej  
w ramach sieci EURES.

•	 Punkt Pośrednictwa Pracy w Aleksandrowie Łódzkim – świadczy usłu-
gi pośrednictwa pracy dla młodzieży.

•	 Młodzieżowe Centrum Kariery w Pabianicach – oferuje usługi z zakre-
su doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla młodzieży.

CECH RZEMIOSŁ RÓZNYCH W PABIANICACH
ISTNIEJE OD 1953 ROKU  

Członek Izby Rzemieślniczej w Łodzi
Cech Rzemiosł Różnych w Pabianicach jest organi-
zacją samorządu rzemieślniczego zrzeszającą firmy 
z terenu województwa łódzkiego w zakresie wszyst-
kich rzemiosł. W Cechu działają trzy sekcje zawodo-
we: Sekcja Budowlana, Sekcja Motoryzacyjna i Sekcja 

Rzemiosł Różnych oraz Klub Seniora. Na Targach Cech Rzemiosł Różnych 
reprezentować będzie zrzeszone w Cechu Firmy, poszukujące wykwalifi-
kowanych pracowników oraz młodocianych pracowników w celu prak-
tycznej nauki zawodu w branży budowlanej, motoryzacyjnej, fryzjerskiej 
i spożywczej, w tym Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane LAUER, 
PPHU GRABOWSKI Piekarnictwo-Cukiernictwo, USŁUGI HYDRAULICZNE 
Kazimierz Bednarski, Robert Bednarski. Na naszym stoisku obecny bę-
dzie również przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - 
PASJA, ROZWÓJ, WYZWANIE. 
Zapraszamy na nasze stoisko.

Przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pabianicach na 
swoim stoisku będą:

•	 udzielać informacji o możli-
wych formach pomocy ze stro-
ny PUP Pabianice,

•	 udostępnią informacje o po-
szukiwanych zawodach na lo-
kalnym rynku pracy,

•	 świadczyć pomoc w zdiagnozo-
waniu potencjału zawodowego 
osoby poszukującej pracy,

•	 udzielać informacji o skutecz-
nych sposobach aktywnego 
poszukiwania pracy na lokal-
nym rynku pracy,

•	 udzielać pomoc w tworzeniu 
dokumentów aplikacyjnych,

•	 udzielać konsultacji nt. podję-
cia własnej działalności gospo-
darczej w ramach dofinanso-
wań oferowanych przez PUP 
Pabianice.

Stoisko Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi reprezentować będą 
ponadto doradcy EURES, którzy 
będą dysponowali zagraniczny-
mi ofertami pracy realizowanymi  
w ramach sieci EURES. Uczestnicy 
będą mogli uzyskać informacje  
o warunkach życia i pracy w kra-
jach UE/EOG, o sytuacji na rynku 
pracy w kra-
jach UE/ EOG 
oraz o spo-
sobach szu-
kania pracy  
w poszczegól-
nych krajach 
UE/EOG.

SUWARY S.A. 
GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY
Głównym celem firmy jest wysoka jakość produktów oraz zadowolenie 
klienta. Działalność Grupy skoncentrowana jest w przemyśle przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, a w szczególności produkcji opakowań oraz 
form wtryskowych i rozdmuchowych.  
Firma  Suwary S.A. w Pabianicach oraz SUWARY TECH Sp. z o.o. w Ksa-
werowie poszukują osób  do pracy przy nowoczesnych liniach produk-
cyjnych (wtryskarki, rozdmuchiwarki): operatorów maszyn i urządzeń 
oraz utomatyków.
www.suwary.com.pl                www.kartpol.eu                www.suwarytech.pl 

®

Pabianicka Fabryka Narzędzi 
PAFANA Spółka Akcyjna. 
Rok założenia firmy -1945.
W 2016 roku firma obchodzi   
71 rocznicę powstania, dlatego  
z dumą prezentujemy polską firmę 
o wieloletniej tradycji producenta  
i eksportera narzędzi skrawających. 
Spółka stosuje energooszczędne, 
ekologiczne, nowoczesne techno-
logie, zapewniając konkurencyj-
ność jej wyrobów wobec najlep-
szych firm narzędziowych.
Firma posiada i stosuje System Za-
pewnienia Jakości ISO 9001:2008 
oraz System Zarządzania Środo-
wiskiem ISO 14001:2004,  dając 
gwarancję najwyższej jakości wy-
robów.  

Firma Oxyline została założona 
12 lutego 2008 roku dzięki połą-
czeniu wizji Arkadiusza Dziębow-
skiego i wiedzy technologicznej 
Piotra Dobrowolskiego – dyrekto-
rów spółki. Firma w 100% to polski 
kapitał, siedziba firmy mieści się 
w Pabianicach, wspierając lokalny 
rynku pracy. Głównym działaniem 
firmy jest produkcja półmasek fil-
tracyjnych i dystrybucja środków 
ochrony indywidualnej. 
Misją firmy zawarta w kilku sło-
wach przedstawia filozofię my-
ślenia i kierunek działania jej 
pracowników: Środki Ochrony 
Indywidualnej produkowane i dys-
trybuowane przez nas poprawiają 
jakość życia obecnym i przyszłym 
pokoleniom. Umożliwiamy przed-
siębiorcom zapewnienie należytej 
ochrony życia i zdrowia pracowni-
kom i ich rodzinom.

Firma Jacek Jaksa powstała 2003 
roku, świadczymy usługi z zakresu 
projektowania, montażu oraz wy-
posażania obiektów szklarniowych  

i  przerobu stali. Klientami firmy są producenci  warzyw i kwiatów na ma-
sową skalę. Jako pierwsza w Polsce kupiła platformy do montażu instala-
cji cieniujących w szklarniach. Siedziba firmy znajduje się w Piątkowisku 
koło Pabianic. Zatrudnieni w niej pracownicy korzystają  z nowoczesne-
go parku maszynowego zlokalizowanego w nowo wzniesionych budyn-
kach. W najbliższej przyszłości planujemy zatrudnienie na stanowiskach:  
spawacz, pomoc spawacza, monter instalacji cieniujących, magazynier, 
pracownik biurowy.

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA
Misją Spółdzielni jest pomoc osobom niepełno-
sprawnym oraz ich rehabilitacja w procesie pracy. 
Aby sprostać wymaganiom rynkowym „ZGODA” 
wdraża nowe technologie, udoskonala wyroby, roz-
szerza park maszynowy oraz inwestuje w kapitał 

ludzki. Jesteśmy wiodącym producentem środków ochrony indywidual-
nej w Polsce.
Zatrudnimy szwaczki, technika elektryka lub elektronika, inżyniera włó-
kiennika - dziewiarstwo, inżyniera elektromechanika i lekarza do pracy 
w POZ.



Firma Arma-Błysk od przeszło 25 lat prowadzi 
działalność w zakresie :
•	 Mycia elewacji i usuwania graffiti,
•	 Maszynowego czyszczenia podłóg,
•	 Dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
•	 Technicznej obsługi obiektów.

Randstad Polska jest wiodącą 
agencją doradztwa personalnego 
i pracy tymczasowej. Już od ponad 
20 lat kształtujemy rynek pracy w 
Polsce, wspierając firmy w zatrud-
nianiu najlepszych pracowników, 
a kandydatów w znalezieniu sa-
tysfakcjonującej pracy. Misją firmy 
jest kształtowanie rynku pracy,  
a działania oparte na filozofii 
„good to know you” są wartością, 
która wyróżnia Randstad na tle 
konkurentów oraz stanowi pod-
stawę kultury organizacyjnej firmy.
W najbliższych miesiącach planu-
jemy zatrudnić ponad 50 osób na 
terenie Pabianic i okolic.

Na rynku łódzkim jesteśmy obecni już od 
10 lat i od samego początku współpracu-
jemy z najlepszymi firmami. Dzięki temu, 
że pracujemy ze strategicznymi pracodaw-

cami na rynku łódzkim wyznaczającymi standardy posiadamy najlepsze 
oferty pracy.  Jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania, dlatego 
zatrudniamy nie tylko do prac stałych czy weekendowych, ale oferujemy 
również oferty z elastycznym grafikiem gdzie pracownik sam decyduje 
kiedy i w jakich godzinach pracuje. Jesteśmy pionierem w tego typu za-
trudnieniu, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród stu-
dentów, którzy chcą pogodzić pracę z nauką, zdobywać swoje pierwsze 
zawodowe doświadczenia w oparciu o swoją pierwszą umowę o pracę.  
Jesteśmy zorientowani na długotrwałe relacje, a najważniejszą wartością 
dla nas jest Pracownik, któremu staramy się zapewnić najlepszą obsługę 
oraz zawsze terminową wypłatę wynagrodzeń. Każdego z Kandydatów 
traktujemy indywidualnie i staramy się dopasować najodpowiedniejszą 
ofertę do kwalifikacji i umiejętności. 

Adecco Poland Sp. z o.o należy do 
międzynarodowej korporacji Adecco 
S.A. – światowego lidera wśród firm 
doradztwa personalnego, który posia-
da 5100 placówek w ponad 600 kra-
jach. W Polsce działamy od 1994 roku.  

Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na 
terenie kraju. W 2015 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad  
60 000 osób. Adecco Poland jest agencją zatrudnienia nr 364.

Job Impulse Polska (Grupa Job) 
to agencja zatrudnienia działają-
ca na polskim rynku od 2006 roku  
(nr wpisu do rejestru: 3000). Nadany 

certyfikat daje gwarancję wiarygodności Job Impulse Polska. Za naszym 
pośrednictwem miesięcznie pracuje kilka tysięcy osób w całej Polsce.  
W naszej codziennej pracy kierujemy się misją: „Z myślą o ludziach odpo-
wiedzialni w biznesie”.  Jesteśmy członkiem Polskiego Forum HR, które 
zrzesza najbardziej renomowane agencje pracy.  Przestrzegamy Kodeksu 
Etycznego. Dzięki temu masz pewność, że Job Impulse Polska to odpo-
wiedzialny i godny zaufania pracodawca.   W ramach programu TAKpeł-
nosprawni wspieramy rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych oraz 
promujemy ich zatrudnianie na lokalnym rynku pracy. Kandydaci z nie-
pełnosprawnością znajdują zatrudnienie zarówno u naszych Klientów, 
jak i w strukturach Grupy Job.

Aterima Med świadczy usługi opieki do-
mowej dla osób niesamodzielnych w Niem-
czech i w Polsce. Zapewniamy atrakcyjne 
zarobki oraz bezpieczne zatrudnienie, kie-
rując pracowników jedynie do sprawdzo-
nych i pewnych miejsc pracy.

SGP Group od 2006 roku jest 
wiodącym dostawcą w zakresie 
selekcji, naprawy, sortowania czę-
ści, komponentów oraz wyrobów 
gotowych dla firm produkcyjnych. 
Jesteśmy prężnie rozwijającą się, 
międzynarodową firmą działają-
cą w branżach Automotive, AGD/
RTV, FMCG. Praca w SGP Group 
to niewątpliwie szansa na rozwi-
janie umiejętności w międzyna-
rodowym środowisku, zdobycie 
doświadczenia zawodowego oraz 
fachowej wiedzy.

Poczta Polska posiada 278 placó-
wek pocztowych na terenie wo-
jewództwa łódzkiego, w których 
świadczymy m.in. usługi pocztowe, 

kurierskie, finansowe i ubezpieczeniowe Klientom indywidualnym i bi-
znesowym. Poczta Polska poszukuje pracowników, którzy identyfiku-
ją się z celami firmy, mają świadomość biznesową, są odpowiedzialni  
i zorientowani na osiąganie rezultatów oraz podzielają wartości Poczty 
Polskiej S.A. Każda aplikacja Naszych kandydatów jest rozpatrywana pod 
kątem kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku.

„Orzeszek” jest firmą rodzinną zajmującą 
się od lat importem, konfekcjonowaniem 
i sprzedażą bakalii, suszonych owoców  
i grzybów, miodów, przypraw i soków 

owocowych. W naszej ofercie znajdziesz zarówno produkty pochodzące  
z polskich lasów i pól, jak i wiele ciekawych produktów z całego świata. 
Asortyment produktów jest wciąż poszerzany. Dążymy do tego, aby nasi 
klienci znajdowali w „Orzeszku” wszystko to czego chcieliby posmakować 
w swojej kuchni. Nie sposób oddać wspaniałych aromatów i smaków, ale 
zajrzyj do naszej oferty, a przekonasz się jak wiele możemy zaoferować 
tak wymagającemu klientowi jakim z całą pewnością jesteś. W trosce 
o Ciebie pakujemy nasze produkty w charakterystyczne przezroczyste 
opakowania. Wszystko po to, abyś zawsze widział co jest w środku. Sami 
używamy produkty „Orzeszka”, ponieważ wiemy jak starannie je wy-
selekcjonowano i przygotowano do spożycia. Dewizą naszej firmy jest  
„Aby to co dobre czynić jeszcze lepszym”, dlatego ciesz się z nami sma-
kiem „Orzeszka” i spróbuj tego co mamy do zaoferowania. 
Więcej szczegółów znajdziesz w naszej ofercie na stronie www.orzeszek.com.pl 

F.W. ,,STOLPO’’ – Fabryka Mebli 
to ponad dwadzieścia lat tradycji 
w branży meblowej. Działalność 
firmy obejmuję produkcje mebli 
tapicerowanych oraz mebli ku-
chennych i szaf. Rozbudowana 
siatka odbiorców hurtowych oraz 
detalicznych w kraju i za granicą 
jest gwarancją stałego wzrostu 
produkcji. Systematycznie zwięk-
szamy ilość zatrudnionych osób, 
specjalistów produkcji oraz perso-
nelu pomocniczego.

Trenkwalder jest jednym z liderów 
na polskim rynku usług HR, realizu-

jącym liczne projekty w zakresie pracy stałej, tymczasowej i outsourcin-
gu. Trenkwalder należy do Grupy Trenkwalder International AG z obro-
tem powyżej 1 miliarda euro. Grupa Trenkwalder jest jedną z wiodących 
agencji pracy w Europie, zatrudnia ponad 55 000 pracowników i ma po-
nad 300 biur w 17 krajach Europy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  
i najlepszym specjalistom w branży, Trenkwalder zdobywa zaufanie coraz 
liczniejszej rzeszy zatrudnionych kandydatów oraz zadowolonych klientów.

Jesteśmy producentem mebli z litego 
drewna sosnowego i olchowego.
W czasie  25 lat działalności zyskaliśmy uzna-
nie na krajowym rynku jako solidny kontra-
hent oferujący produkty o wysokiej jakości. 

W naszej ofercie znajduje się bogaty wybór mebli do każdego pomieszcze-
nia mieszkalnego , a także do wyposażenia pokoi hotelowych.
Nasze wzornictwo oparte jest na tradycji , prostocie i funkcjonalności. 
Naturalny kolor drewna sosnowego rozjaśnia optycznie każde wnętrze 
i stwarza w nim wrażenie ciepła i przytulności. Wysokiej klasy meble 
olchowe oferujemy w dwóch wzorach: klasycznym i nowoczesnym , co  
w połączeniu z szeroką paletą kolorów sprawia , że są one idealnym 
elementem wystroju każdego wnętrza. Uzupełnieniem produkcji seryj-
nej naszej firmy jest realizacja indywidualnych zamówień wynikających  
z poszczególnych projektów wystrojów wnętrz. Meble te są wykonywa-
ne na życzenie Klienta według naszych standardów. Zachęcamy Państwa 
do odwiedzenia naszej strony internetowej i współpracy z nami.

Firma JUMI jest obecna na polskim rynku 
od 1985 r. Podstawą działalności firmy jest 
produkcja oraz import ozdób bożonaro-
dzeniowych i wielkanocnych. Dodatkowo 

rozszerzyliśmy naszą ofertę o lampy solarne i napięciowe, meble ogro-
dowe, fajerwerki oraz sztuczne kwiaty. Dzięki wieloletniej działalności, 
firma zdobyła doświadczenie, pozwalające sprostać coraz wyższym  wy-
maganiom stawianym przez klientów. Nad jakością naszych produktów 
czuwają pracownicy JUMI w Chinach i w Polsce.
W chwili obecnej jesteśmy jednym z liderów oferując ponad 20 000 pro-
duktów świątecznych. Nasze ozdoby są dostępne w sklepach głównych 
sieci handlowych w całej Polsce, a także poza granicami naszego kraju. 
Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością i mamy nadzieję sprostać 
wszelkim wymaganiom rynku i konsumenta.

Promedica24 to dynamicz-
nie rozwijająca się firma 
zajmująca się świadcze-
niem usług opiekuńczych. 

Świadczymy usługi opiekuńcze dla klientów na terenie 
Polski, Niemiec i Anglii.  W ich imieniu poszukujemy i przy-
gotowujemy do pracy kandydatów, zapewniając im legal-
ną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą. 
Już ponad 23 000 Opiekunek i Opiekunów zdecydowało 
się z nami podjąć pracę za granicą, obdarzając nas swoim 
zaufaniem.

Firma PPHU Wiktor Zajkiewicz - 
opony.net, funkcjonuje na rynku 
sprzedaży opon i felg od roku 1993. 
Ten długi czas naszej działalności 

pozwolił nam zebrać doświadczenie pozwalające z pełną odpowiedzial-
nością służyć naszym klientom w zakresie doradztwa i fachowej obsłu-
gi. Od wielu lat sprzedajemy ogumienie do wszelkiego typu pojazdów: 
samochodów osobowych, ciężarowych, terenowych, dostawczych oraz 
motocykli, pojazdów rolniczych, przemysłowych i budowlanych. 
Aktualnie nasza firma znajduje się wśród największych firm oponiarskich 
w kraju. Jako jedni z pierwszych w Polsce uruchomiliśmy na dużą skalę 
import opon do samochodów ciężarowych. Korzystając z bogatych do-
świadczeń, stworzyliśmy własną technologie naprawy opon uszkodzo-
nych. Zaufanie jakim darzą nas klienci stwarza podstawy do ciągłego 
rozwoju firmy. Obecnie posiadamy ponad 40 000 opon. Świadczymy 
usługi w zakresie doradztwa, wyważania, montażu, oraz naprawy opon 
ciężarowych i osobowych. 

w liczbach
•	 2 zakłady produkcyjne oraz 

biuro handlowe
•	 W sezonie zatrudniamy ponad 

1000 pracowników, poza sezo-
nem ponad 500

•	 Zdolność produkcyjna: ponad 
300 ton lodów na dobę

•	 Ponad 20 lat doświadczeń na 
rynkach w Polsce i za granicą

Kogo szukamy? Jeśli jesteś osobą:
•	 K – komunikatywną i nastawio-

ną na współpracę
•	 I – inteligentną i chętną do po-

szerzania wiedzy
•	 L – lubiącą wyzwania i zdoby-

wanie nowych doświadczeń
•	 A – angażującą się w powierzo-

ne działania
•	 R – rozpoczynającą karierę za-

wodową lub z niewielkim do-
świadczeniem

•	 G – gotową do podjęcia współ-
pracy z liderem na rynku lodowym

•	 O – otwartą i przyjaźnie nastawioną
To właśnie Ciebie szukamy!

McDonald`s Polska 

jest pracodawcą na rynku Polskim od 1992 roku. 
W Pabianicach Restauracja działa od 14 wrześ-
nia 2013 roku. Obecnie funkcjonuje ponad 300 
restauracji w Polsce. 

Oferujemy umowę o pracę, zatrudniamy rów-
nież osoby niepełnosprawne oraz młodocianych.

Invest-Line jest międzynarodową firmą z ponad 
dwudziestoletnią tradycją. Na polskim rynku działa-
my od 2011 roku. Jesteśmy bezpośrednim importe-

rem wysokiej jakości tkanin z Azji. W naszej ofercie znajdą Państwo tkani-
ny bawełniane i elanobawełniane – przeznaczone do produkcji odzieży 
roboczej, zawodowej i medycznej – oraz surowe tkaniny bawełniane,  
z których można wyprodukować najwyższej jakości korę i flanelę. Zatrud-
niamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, która jest w stanie zrealizować 
każde Państwa zamówienie.

Przedszkole Niepubliczne 
„Czarodziejska Akademia” 
jest placówką oświatową działającą 
na pabianickim rynku edukacyjnym 

od 2007 roku. Dziś „Czarodziejska Akademia’ to przedszkole zrzeszające 
dwie placówki, w których działa z powodzeniem 10 oddziałów.
Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia” współpracuje z sze-
rokim gronem specjalistów - nauczycieli, logopedów, psychologów oraz 
terapeutów. Wszyscy współpracujący z placówką to doskonale wykształ-
ceni pasjonaci.


