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Przez ostatnie lata szczeciński rynek pracy
dynamicznie się rozwinął. Bezapelacyjny urok miasta
i duży wybór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
sprawił, że znaczące, światowe marki postanowiły
właśnie w Szczecinie realizować swoje kolejne
inwestycje. Ofert pracy przybywa, a o pracowników
walczą największe, rozpoznawalne ﬁrmy z sektora
e-commerce, IT, BPO, branży przemysłowej czy energii
odnawialnej.

Setki nowych miejsc pracy czekają
właśnie na Ciebie!

W naszym mieście każdy może odnaleźć indywidualną
ścieżkę kariery, zgodną z zainteresowaniami,
kompetencjami oraz wcześniejszymi doświadczeniami
zawodowymi. Wśród oferowanych pozycji można
znaleźć propozycje pracy w międzynarodowym
środowisku, zapewniające stały kontakt z językami
obcymi oraz gwarantujące bezustanny rozwój.
Firmy obecne na szczecińskim rynku motywują do
podnoszenia swoich kwaliﬁkacji i ciągłego kształcenia,
ale oprócz pracy pełnej wyzwań zawodowych,
proponują także bogaty pakiet różnorodnych bonusów.

Sprawdź oferty pracy na stronie Szczecin Rekrutuje
(kariera.szczecin.eu), znajdź coś dla siebie i rozwijaj
się z nami.

Szczecińskie ﬁrmy oferują:
pakiet relokacyjny,
który ułatwi start w nowym mieście
(wsparcie na zagospodarowanie)

zwrot kosztów przejazdu
na rozmowę rekrutacyjną
dla kandydatów spoza regionu

doﬁnasowanie transportu
koniecznego do przeprowadzki

opłacenie kosztów pobytu,
na początku zatrudnienia, w hotelu
w odległości kilometra
od siedziby ﬁrmy

doﬁnansowanie kosztów
wynajmu mieszkania
na początku zatrudnienia

stały kontakt z rekrutrem,
w kwestiach zaadoptowania się
w nowym miejscu – np.
rekomendowane dzielnice, miejsca
warte zobaczenia etc.

pomoc w poznaniu miasta
poprzez np. materiały informacyjne
o komunikacji miejskiej, strefach
parkowania itp.

wsparcie przy dopełnianiu
formalności związanych np. ze
zmianą szkoły dzieci pracownika

ubezpieczenie pracownicze

Więcej informacji:

www.kariera.szczecin.eu

www.invest.szczecin.eu

bezpłatną prywatną
opiekę medyczną

wsparcie inicjatyw sportowych
(drużyna piłki nożnej, running team)

pakiet sportowy
(np. karta Multisport)

imprezy integracyjne,
Team Eventy

bilety do kina,
konkursy z nagrodami

upominki,
bony na urodziny i święta

bogato wyposażone zaplecze
socjalne z kawą, herbatami,
chłodnymi napojami i sokami
dla pracowników

codzienne bezpłatne obiady
dla wszystkich pracowników

w każdy ostatni piątek miesiąca
obiad zamawiany dla wszystkich
pracowników: pizza, sushi itp.

możliwość doﬁnansowania studiów
czy nauki języków obcych

wczasy „pod gruszą”

doﬁnansowania do żłobków,
przedszkoli, wyprawek szkolnych

świeże owoce dla pracowników

losowanie biletów na lokalne
wydarzenia kulturalne

chill out roomy z konsolami,
piłkarzykami, stołem do bilarda

pożyczki remontowe/budowlane

wewnętrzne kursy językowe
dla pracowników na różnym
poziomie zaawansowania

możliwość wdrażania własnych
pomysłów dotyczących ulepszenia
jakości swojej pracy,
z wynagrodzeniem za najlepsze
rozwiązania

Więcej informacji:

www.kariera.szczecin.eu

www.invest.szczecin.eu

Jest praca. Jest klimat.
dzikie rozlewiska Odry i urokliwe
jeziora dla kochających wodę

przepastne parki i lasy położone
w samym mieście i na jego
obrzeżach, do których swobodnie
można dojechać komunikacją miejską
– na spacery, bieganie, nordic
walking

zapierająca dech w piersiach
ﬁlharmonia dla wielbicieli muzyki
i architektury

mariny dla wielbicieli
jachtingu

tor kartingowy dla amatorów
szybkiej jazdy

basen olimpijski
Floating Arena dla pływaków

puszcze: Bukowa z malowniczym
Jeziorem Szmaragdowym oraz
Wkrzańska dla ceniących
atmosferę spokoju

szczecińska Gubałówka dla
amatorów białego szaleństwa

restauracje, kawiarnie, lodziarnie,
winiarnie – na statkach, tarasach,
wśród fontann…- dla ciekawych
lokalnych przysmaków lub kuchni
z całego świata

pole golfowe
dla zapalonych golﬁstów

Łasztownia z widokiem na port
i miejską plażą na ciepłe popołudnia
i wieczory

nadodrzańskie Bulwary z piękną
panoramą miasta dla pragnących
romantycznych spacerów

kluby i puby na najwyższym
europejskim poziomie dla
szukających rozrywki

liczne wydarzenia artystyczne,
festiwale i koncerty światowych
gwiazd, dla miłośników kultury

ﬁnały regat The Tall Ships Races
dla spragnionych atrakcji

Więcej informacji:

www.kariera.szczecin.eu

www.invest.szczecin.eu

