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CLASSEN otwiera drzwi do kariery
Firma CLASSEN powstała w 1963 roku w miejscowości Kaisersesch w Niemczech, gdzie 
do dzisiaj znajduje się jej główna centrala i jeden z zakładów produkcyjnych. Drugi zakład 
zlokalizowany jest w mieście Baruth. Na polskim rynku firma zaistniała w 1990 roku jako 
spółka Gorex Sp. z o.o., która w 1996 roku przekształciła się w CLASSEN–POL S.A.

Zakład CLASSEN w Zwonowicach k/Rybnika

Od 2005 roku firma po-
siada własny zakład pro-

dukcyjny w Zwonowicach 
k. Rybnika (woj. śląskie). 
Dzięki tej inwestycji pracę 
znalazło ponad 500 osób. Li-
nie produkcyjne i przestrze-
nie magazynowe zajmują 
powierzchnię blisko 46 000 
m2. W fabryce wytwarzane 
są drzwi wewnętrzne, listwy 
przypodłogowe oraz meble 
kuchenne. Polska siedziba 
firmy odpowiada za obsłu-
gę środkowo-wschodniego 
rynku europejskiego. Obec-
nie CLASSEN jest jednym z 
największych producentów 
podłóg na świecie.
Firma CLASSEN otworzyła 
niedawno nową siedzibę w 
Krakowie, która ma zapew-
nić sprzyjające warunki do 
rozwoju firmy i swoich pra-
cowników. Centrum Kom-
petencji Classen to przede 
wszystkim Centrum Szko-
leniowe, ale także nowo-
czesny showroom – miejsce 
spotkań z partnerami bizne-
sowymi i przedstawicielami 
branży, w którym prezento-
wany jest szeroki wachlarz 
produktów marki w sposób 
oryginalny, z wykorzysta-
niem innowacyjnych tech-
nologii.

 stabilną i ciekawą pracę w nowoczesnej 
organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 umowę z perspektywą stałego zatrudnienia,
 dodatkowe ubezpieczenie grupowe dla Ciebie 
 i Twoich bliskich,
 benefity pracownicze, tj. „wczasy pod gruszą”, 

paczki na święta,
 praca w zgranym teamie.

 specjalista ds. obsługi klienta w dziale 
reklamacji z językiem niemieckim

 sprzątaczka
 referent ds. logistyki
 specjalista ds. eksportu
 specjalista ds. logistyki
 specjalista ds. marketingu i reklamy
 pomoc magazyniera
 pracownik produkcji (obsługa maszyn stolarskich 

i lakierniczych)

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! OFERUJEMY:

AKTUALNIE POSZUKUJEMY 
NA STANOWISKA:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@classen.com.pl

ul. Wyzwolenia
44–292 Zwonowice 
k. Rybnika

tel. 32 429 20 00
biuro@classen.com.pl
www.classen.pl

Classen–Pol S.A.

Firma Classen jest stabil-
nym pracodawcą, który od 
ponad pięciu dekad dostar-
cza produkty do Państwa 
domów. Gdyby nie ludzie, 
którzy u nas pracują taki 
staż oraz sukces rynkowy 
byłby niemożliwy. Właśnie 
w naszych pracownikach 
tkwi nasz potencjał. Jako 
Firma zapewniamy pracę 
w międzynarodowym śro-
dowisku z profesjonalista-
mi w swojej dziedzinie, co 
daje naszym pracownikom 
możliwość podniesienia 
swoich kwalifikacji oraz 
zapoznania się z najlep-
szymi praktykami bizne-
sowymi Języki obce są dla 
nas bardzo ważne, dlatego 
w większości prowadzo-
nych rekrutacji stanowią 
one warunek konieczny, 
jednak wierzymy, że zapał 
do pracy i entuzjazm, któ-
rym nowy członek naszego 
Zespołu może nas zarazić 
są równie ważne, jak do-
świadczenie zawodowe 
czy też wykształcenie. Je-
śli poszukujesz pracy na 
miarę współczesnych cza-
sów, wyzwań które rozwi-
ną Twoją ambicję i ludzi, z 
którymi znajomość wzbo-
gaci Twoje życie – dołącz 
do naszego team’u. Mo-
żemy czekać właśnie na 
Ciebie!

Andrzej Dorosiński
dyrektor ds. personalnych 

i administracji

Nowo powstałe Centrum Kompetencji Classen w Krako-
wie jest nie tylko wizytówką firmy, ale przede wszystkim 
miejscem skutecznej współpracy z partnerami zagra-
nicznymi. Szczegóły na: www.ckc.classen.pl
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