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NEWSLETTER DLA KLIENTÓW I PARTNERÓW FACH-PAK 

Nowe biuro, nowe wyzwania!!
Po ponad dziesięciu latach, firma FACH-PAK 
przeniosła się do nowego biura. - Miło nam 
poinformować, że od poniedziałku znajdujemy się w nowej 
lokalizacji. Nie przenieśliśmy się daleko, bo znajdujemy się 
w tym samym budynku pod tym samym adresem, 
natomiast w zupełnie innej jego części. Odświeżyliśmy 
gruntownie standard pracy z czego jesteśmy bardzo dumni 
- powiedział Tomasz Budrewicz. Pomieszczenia 
biurowe zostały wybudowane według najwyższych 
standardów. Część biurowa znajduję się na dwóch 
piętrach miedzy dwiema głównymi halami 
produkcyjno-magazynowymi, dzięki czemu zostanie 
znacznie ułatwiona komunikacja pomiędzy 
pracownikami. Nowe biuro to także nowe wyzwania, 
dlatego też jesteśmy przygotowani na powiększenie 
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Nowe godziny pracy 

J u ż o d l i s t o p a d a d z i a ły 
handlowe FACH-PAK w całej 
Polsce wydłużają swój czas 
pracy. Godziny otwarcia będą 
dogodnejsze dla klientów: od 
poniedziałku do czwartku: od 
godz. 7.30 do 17.00 a w piątki 
od 7:30 do 16:00. !
Innowacyjnie w 
Londynie 

Po raz pierwszy w historii 
FACH-PAK uczestniczył w 
imprezie targowej na Wyspach 
Brytyjskich. Spotkania w 
londyńskim Business Design 
Centre były wspaniałą okazją 
do spotkań z licznie przybyłymi 
klientami z tej części Europy. 

Fresh Market 2014 

3 października w Ożarowie 
Mazowieckim uczestniczyliśmy 
w pierwszych Targach Fruit 
Expo oraz spotkaniu 
biznesowym Fresh Market.  
W trakcie imprezy spotkaliśmy 
się z klientami z największych 
polskich sieci handlowych oraz 
ich dostawcami. W trakcie 
licznych spotkań pokazaliśmy 
naszym partnerom najnowsze 
rozwiązania dla sieci 
handlowych takich jak 
chłodzenie kontenerów 
termoizolowanych za pomocą 
systemu gazowego CO2. 
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się naszego zespołu poprzez stworzenie nowych 
stanowisk pracy. W najbliższym czasie zostanie także 
wykończona w pełni nowoczesna sala konferencyjna. 
Adres firmy nie uległ zmianie i dotychczasowa 
lokalizacja w Słupsku przy ul.Grottgera 16A w 
samym centrum małej słupskiej Strefy Przemysłowej 
jest dalej aktualna. Nowe biura są przestronne oraz 
nowoczesne, co jest ważne dla powiększającej się 
kadry pracowników. Liczymy na to, że nowa siedziba 
posłuży nam przez wiele lat, zapewni odpowiedni 
komfort pracy oraz będzie dobrze reprezentować 
firmę.(
___________________________________________!

Szukamy pracowników do magazynu w Rüthen!
W związku z rozbudową powierzchni magazynowych 
oraz stanowisk montażu wózków transportowych oraz 
zestawów kołowych, poszukujemy do naszego magazynu 
w Niemczech pracowników fizycznych. Podstawowe 
wymagania to: znajomość języka niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym, zdolności manualne, chęć do pracy. 
Praca w dni robocze 5 dni w tygodniu. Stawka 9,00 EUR/h 
z możliwością nadgodzin. Istnieje możliwość stałego 
związania się z firmą. CV można przesyłać drogą mailową 
na tomasz@fach-pak.de lub telefonicznie +49 29524 683598.(
_______________________________________________________!!
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Kontrola jakości w FACH-PAK 

Jako wiodący dostawca 
opakowań z tworzyw sztucznych 
wierzymy, że jednym z 
najważniejszych czynników 
zapewniających nam przewagę 
nad konkurencyjną oraz 
satysfakcję naszych Klientów jest 
wysoka jakość oferowanych przez 
nas produktów, która wynika z 
realizacji przyjętej polityki jakości. 
Dostarczając opakowania 
najwyższej jakości, naszym 
priorytetem jest nastawienie na 
budowanie mocnych, trwałych 
relacji, opartych na wzajemnym 
zaufaniu i szacunku. Realizacja 
przedstawionych celów, 
zaangażowanie i profesjonalizm 
Pracowników, ustawiczne 
doskonalenie ich umiejętności, 
stałe poszukiwanie nowych 
rozwiązań adekwatnych do 
rosnących oczekiwań Klienta 
gwarantują sukces i zadowolenie 
obu stron. !
Nowy numer fax 

Wraz z oddaniem do użytku 
nowego biura zmieniony został 
także dotychczasowy numer fax 

na 59 845 75 88  

Dotychczasowy numer przejęty 

Kontakt: 
marketing@fach-pak.pl
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