
W związku z rozwojem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A., największego wydawcy 
podręczników, poszukujemy ambitnych osób chętnych do pracy na stanowisku: 

 
 

   Specjalista ds. Koordynacji Produkcji 
             Miejsce pracy: Warszawa 

          Nr ref. KP-10-2016 
 
Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należała koordynacja prac w ramach procesu produkcji 
publikacji wydawnictw książkowych. 
 
 
Oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego, 
• doświadczenia w pracy w drukarni (jako technolog lub w obsłudze klienta) i/lub w wydawnictwie (jako 

koordynator produkcji), 
• dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, 
• doskonałej organizacji pracy, 
• komunikatywności i kreatywności, 
• wysokiej odporności na stres. 

Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i w piśmie będzie dodatkowym atutem. 

 

Oferujemy: 

• ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji, 
• pracę pełną wyzwań w dynamicznym środowisku pracy, 
• atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji, 
• możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku, 
• prywatną opiekę medyczną, 
• możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa), 
• przyjazną kulturę organizacyjną – 85% pracowników jest z nami od minimum 3 lat. 
 

 
 
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego do dnia 25 listopada 2016 na adres e-mail: 
rekrutacja@wsip.com.pl, koniecznie z tematem maila „KP-10-2016 Imię i nazwisko aplikującego” 
 
 

 
 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
 
 
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami 
rekrutacyjnymi w Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).” 
 
Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje 
Jerozolimskie 96. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach (CV, list motywacyjny) są przetwarzane zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi. Podanie danych jest dobrowolne. 
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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