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Festyn rodzinny w Leiber-Poland

Stabilność, lekkość, precyzja – to cechy gwarantowane przez LEIBER. Specjalizujemy się w produkcji elementów
z aluminium i oferujemy kompletne łańcuchy procesów. Jesteśmy pożądanym partnerem - wielu znanych producentów zaufało jakości naszych produktów.
Nieustanny rozwój, wdrażanie nowych technologii produkcyjnych oraz
ciągłe podnoszenie swojej pozycji na
rynku pracy – to główne zasady, które
cechują firmę Leiber-Poland.
Już po raz kolejny na terenie zakładu przy ul. Magazynowej odbył się
festyn rodzinny, który był wspaniałą
okazją do spotkania się pracowników
firmy wraz z rodzinami, a także wyrazem podziękowania za ich zaangażowanie w pełnione obowiązki i pracę.
OD MAŁEJ KUŹNI
DO GLOBALNEGO GRACZA
Wszystko zaczęło się w 1928 roku.
W niemieckim miasteczku Emmingen, Valentin Leiber rozpoczyna samodzielną działalność w małym
warsztacie naprawczym. Czas sprzyja
postępowi. LEIBER od tamtego czasu
nieustannie się rozwija zwiększając
swoją produkcję i zasoby.
W 1995 roku rozpoczyna działalność zakład w Rudzie Śląskiej. W
miarę rozwoju Spółka inwestuje w
nowe nieruchomości i rozbudowuje
oraz modernizuje swój park maszynowy, a także sukcesywnie powiększa
swój zespół pracowników.
Pracownicy gwarancją
sukcesu
Obecnie firma zatrudnia prawie
400 osób.
Gwarancją naszego sukcesu są Pracownicy, których wyróżnia zaangażowanie, pasja, jakość wykonywanej pracy, otwartość na zmiany i innowacje.
Leiber-Poland jest źródłem wiedzy
i umiejętności – umożliwia swoim
pracownikom kontakt z nowoczesnymi technologiami, rozwiązaniami.
Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz osiągania kolejnych
szczebli kariery. Poszukujemy pracowników na różnorodne stanowiska.
Zatrudniamy osoby z Rudy Śląskiej
a także Zabrza, Bytomia, Świętochłowic i innych miast Górnego Śląska.
Jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w mieście i w regionie.
Stawiamy na rozwój
Potencjał firmy jest kojarzony ze
znakomitą jakością usług i termino-

wością, która od lat pozwala zdobywać odbiorców na całym świecie.
Grupa Leiber prowadzi również badania oraz prace rozwojowe nad metalami lekkimi, które charakteryzują się
dużym potencjałem technicznym.
Leiber-Poland to także niezwykle
kompetentny partner w zakresie
współpracy i produkcji dla wszystkich, którzy potrzebują części o zoptymalizowanej wadze i wysoko precyzyjnych komponentów obróbki mechanicznej, czyli na przykład branży
samochodowej i przemysłu lotniczego.
To, że Leiber-Poland cały czas się
rozwija jest niezaprzeczalne.
Spółka ma siedzibę w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej. Nasze
hale produkcyjne znajdują się także
przy ul. Kokotek. W ubiegłym roku
udało nam się nabyć kolejną nieruchomość przy ul. Magazynowej. Strategicznie umożliwi to dalszy rozwój.
Znajdujące się tam hale wkrótce zaczniemy użytkować. Prace adaptacyjne obecnie trwają.
Odpowiedzialny
partner społeczny
Leiber to także odpowiedzialny
partner społeczny. Stawiamy na ochronę środowiska.
Na terenie naszego zakładu ustawiliśmy hoteliki dla owadów. W takim
domku szczególnie chętnie mieszkają
pszczoły murarki, motyle, biedronki
i złotooki – gatunki pożyteczne, zwalczające także szkodniki.
Festyn Rodzinny
w Leiber-Poland
Coroczne święto rodzinne odbyło
się w dniu 20.07.19
Festyn rozpoczął się od „drzwi
otwartych”. Hale produkcyjne, maszyny, urządzenia, a także miejsca
pracy i przebieg procesów produkcyjnych spotkały się z wielkim zainteresowaniem naszych gości.
Następnie moc atrakcji czekała na
„Małych i Dużych”.
Pracownicy i ich rodziny mieli okazje po raz kolejny się spotkać i zintegrować przy udziale dobrej muzyki,
gier i zabaw.
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