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Ruszyła produkcja w 
nowo wybudowanej 
fabryce WAGO we 
Wróblowicach, w gminie 
Miękinia. To już drugi, 
oprócz inwestycji we 
Wrocławiu, zakład 
produkcyjny spółki 
w regionie. Firma 
WAGO jest jednym z 
największych światowych 
producentów elementów 
do łączenia przewodów 
elektrycznych i znaczącym 
dostawcą rozwiązań dla 
automatyki budynkowej i 
przemysłowej.

Nowa fabryka WAGO 
we Wróblowicach

Na 16-hektarowej działce 
powstał  budynek biurowy oraz 
dwie nowoczesne hale o po-
wierzchni 6 000 m² każda. W 
jednej z hal ulokowane są linie 
technologiczne, głównie do pro-
dukcji automatycznej, w drugiej 
- zautomatyzowany magazyn 
zintegrowany z rozwiązaniami 

logistycznymi bazującymi na sys-
temie SAP. Łączna powierzchnia 
produkcyjna w Polsce po zakoń-
czeniu inwestycji przekroczyła 21 
000 m². 

– W listopadzie ubiegłego 

roku zakończyliśmy pierwszy 
etap budowy kolejnego zakładu 
produkcyjnego – mówi Michał 
Kownacki, dyrektor generalny 
WAGO ELWAG. – Ale na tym 
nie koniec. Mamy już plany in-
westycyjne na następne lata, co 

Budowa centrum XEOS 
w Komornikach
Po raz pierwszy 
przedstawiciele mediów 
mieli okazję zwiedzić 
plac budowy firmy XEOS 
i przekonać się w jakim 
tempie przebiegają prace 
budowlane.

XEOS to spółka, (utworzo-
na przez Lufthansa Technik i 
GE Aviation), która buduje pod 
Środą Śląską na terenie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
jedno z najnowocześniejszych na 
świecie centrów serwisowania i 
naprawy silników lotniczych. 

Do Środy Śląskiej trafią do 
przeglądu i naprawy największe i 
najnowocześniejsze na świecie sil-
niki produkcji GE Aviation uży-
wane w samolotach Lufthansy, 

innych pasażerskich linii lotni-
czych oraz przedsiębiorstw trans-
portu lotniczego.

Budowa zakładu zostanie 
ukończona w grudniu 2018 roku. 
Po oddaniu kompleksu budyn-

ków produkcyjnych, biurowych 
i socjalnych do użytkowania, 
zakład przejdzie fazę komplek-
sowych testów, a rozpoczęcie 

dokończenie na str. 8 dokończenie na str. 8

Firma Schürholz Polska w Komornikach niedaleko Środy Śląskiej zajmująca się produkcją komponentów 
metalowych do branży motoryzacyjnej poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Pracownik Produkcji/Operator pras
Czynności na stanowisku:
 Naprawa i  konserwacja maszyn i urządzeń 
 Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń
 Sporządzanie protokołów z wykonanych przeglądów/napraw 
 Rozwiązanie bieżących problemów technicznych
 Modernizacje i usprawnienia maszyn
 Udział w instalowaniu nowych maszyn i urządzeń

Mile widziane:
 Mile widziane doświadczenie w obsłudze pras oraz zgrzewarek
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 Chęć do pracy i sumienność
 Pozytywne nastawienie

Gwarantujemy:
 Pracę w stabilnej międzynarodowej �rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej bez pośredników na umowę o pracę.
 Wsparcie w procesie szkolenia na maszynach i uczciwe traktowanie.
 Atrakcyjne wynagrodzenie.
 Możliwość późniejszego rozwoju w wielu kierunkach

Aplikacje prosimy składać na adres a.holowczak@schuerholz-group.com  z zamieszczeniem klauzuli:
Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Lokalizacja


