Pozytywny wpływ inwestycji
Egger na miasto i gminę
Biskupiec.

	
Od początku prowadzenia działalności jak każde przedsiębiorstwo będziemy płacić podatki związane
z ochroną środowiska, opłaty za wodę, ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych.
	
Nasza fabryka będzie funkcjonowała przez wiele lat, a można powiedzieć dekad i będzie miała
regularny oraz istotny wkład w budżet miasta.
	
Dzięki naszej inwestycji stałe i długoterminowe zatrudnienie w fabryce znajdzie 400 osób z Biskupca
i okolic, a kolejne 600 znajdzie zatrudnienie w firmach kooperujących, które będą świadczyć usługi,
dostarczać surowce itp. bezpośrednio lub pośrednio dla nas i naszych pracowników oraz klientów
(m. in. transport, noclegi, catering, usługi sprzątania, medyczne, ochrona, druk itp.). Oznacza to, iż
około 1.000 gospodarstw domowych na pewno odczuje pozytywny i długoterminowy wpływ naszej
inwestycji. Ponadto osoby będą płaciły podatki PIT (w części należnej miejscu zamieszkania) i inne
lokalne na korzyść Biskupca.
	
Nasza inwestycja daje duże prawdopodobieństwo na powstawanie kolejnych firm związanych
z przemysłem drzewnym (np. fabryka mebli) w regionie, co jeszcze zwiększy ilość nowych miejsc pracy.
	
Dzięki naszej inwestycji w szczególnosci młodzi ludzie po studiach będą mieli możliwość znalezienia
pracy, w której wykorzystają zdobytą wiedzę, a także języki obce. Inwestycja może też skłonić do
powrotu zza granicy i innych polskich miast tych mieszkańców Biskupca, którzy wcześniej byli
zmuszeni wyjechać w celach zarobkowych, pozostawiając swoje rodziny w Biskupcu lub okolicach.
	
Nasza inwestycja daje możliwość utworzenia nowych struktur w systemie szkolnictwa zawodowego
(na poziomie szkół średnich oraz wyższych). Dla uczniów i studentów oferować będziemy staże i praktyki.
Zainteresowani i chętni do pracy uzyskają też możliwość zatrudnienia i rozwoju kwalifikacji w fabryce.
	
Nasza firma, dbając o dobre kontakty z lokalną społecznością, zaangażuje się finansowo i merytorycznie
we wsparcie lokalnych wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.
	
Dzięki naszej inwestycji na pewno Biskupiec stanie się też bardziej rozpoznawalnym miejscem na
mapie Polski i Świata jako cel podróży turystycznych. Z naszych dotychczasowych doświadczeń
wynika, że wielu naszych partnerów i klientów często prywatnie w celach turystycznych odwiedza
okolice naszych fabryk, co ma oczywiście pozytywny wpływ na branżę turystyczną (m. in hotele,
restauracje, atrakcje turystyczne).


www.biskupiec.egger.com

Jak rozpocząć pracę
w firmie Egger.

	
Grupa EGGER na całym świecie zatrudnia około 8 000 osób z 50 krajów. Pracownicy naszej firmy
tworzą jeden, silny zespół i czują się bardziej jak rodzina lub grupa przyjaciół, niż współpracownicy.
	
Praca w naszej firmie to dążenie do wspólnego sukcesu. Podejmujemy ambitne zadania, dbamy o kulturę
przedsiębiorstwa, która cechuje się tradycyjnymi, rodzinnymi wartościami i odpowiedzialnością.
	
Promujemy swobodną atmosferę pracy, gdzie wszyscy służą sobie pomocą. Dbamy o pomyślne
łączenie życia zawodowego i rodzinnego.
	
Jako pracodawca wierzymy w przejrzystą strukturę wartości i warunki przyjazne pracownikowi.
Inwestujemy w pracowników, dlatego oferujemy uczciwe, stabilne i długoterminowe możliwości
zatrudnienia.
	
Pracujemy w nowoczesnym zakładzie, co istonie wpływa na komfort pracy. Zapewniamy bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz świadczenia socjalne.
Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu i stać się częścią unikatowego projektu, zachęcamy
do przesyłania Cv na adres: rekrutacja@egger.com lub info-bis@egger.com
Aktualne oferty pracy znajdziesz na stronach: www.biskupiec.egger.com lub www.pracuj.pl oraz
w Biskupieckim Urzędzie Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!
Co środę (11.00 - 16.00 przez całe wakacje) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane inwestycją
EGGER w Biskupcu do naszego namiotu informacyjnego na Placu Wolności.

Zapraszamy! Poznajmy się bliżej.
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG · Grunwaldzka 8 · 11-300 Biskupiec
info-bis@egger.com
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