
LUG Light Factory Sp z o. o. jest jednym z największych 
producentów opraw oświetleniowych przemysłowych 
i dekoracyjnych. Oferta firmy obejmuje szeroka gamę opraw 
zewnętrznych do iluminacji budynków, oświetlenia stacji 
paliw, obiektów sportowych, ulic i parkingów.

Nasze oprawy wnętrzowe mają zastosowanie w salach 
sprzedaży, biurach, pasażach handlowych oraz marketach.

LUG zgodnie z realizowaną strategią rozwoju firmy posiada 
swoje biura regionalne w Polsce oraz przedstawicielstwa 
zagraniczne min. w Wielkiej Brytanii, Francji, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich i Brazylii.

W 2013 r. uruchomiliśmy linię do montrażu elektroniki 
w technologii SMT.

Regularnie uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych 
targach promujących nowoczesne wzornictwo przemysłowe.

REKRUTACJA
Grupa Kapitałowa LUG

www.lug.com.pl

Polityka personalna LUG

Ogromnym potencjałem i wartością naszej firmy są 
ludzie w niej zatrudnieni. Grupa Kapitałowa LUG 
zatrudnia obecnie ponad 400 pracowników i liczba ta 
systematycznie wzrasta. 

Celem polityki personalnej LUG jest jak najlepsze 
wykorzystanie zdolności i umiejętności pracowników. 
Zapewniamy im stałe doskonalenie kompetencji 
i rozwój zawodowy. Prowadzimy wewnętrzną rekrutację 
umożliwiającą w ramach jednej grupy kapitałowej 
rozwój kariery zawodowej w różnych kierunkach. 

Stawiamy na ludzi otwartych, przejmujących inicjatywę         
i  dynamicznych. Tworzymy warunki  pracy 
umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz 
nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych.  

Profil działalności
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na świecie

Unikalne kompetencje i wartości

Najważniejszymi wartościami, jakimi się kierujemy, są dbałość 
o klienta oraz innowacyjność. Naszymi atutami są przede 
wszystkim nowoczesne technologie oraz wiedza i unikalne 
doświadczenie.

W kontaktach z klientem wysoko cenimy i konsekwentnie 
wdrażamy:

 orientację na klienta

 stałość celów motywujących do doskonalenia jakości 
produktu

 jakość zgodną ze światowymi standardami

 ciągły rozwój firmy na każdym poziomie struktury 
organizacyjnej

 podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji.



DOBRY PRACODAWCA

Jesteśmy rodzinną firmą, obecną na rynku od ponad 25 lat. 

Zapewniamy  stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Stawiamy na rozwój firmy i naszych pracowników.

OFERTA SOCJALNA

Stale rozwijamy ofertę socjalną, skierowaną do naszych  

pracowników. Zapewniamy im m.in. warunki do budowania 

zgranego zespołu podczas różnych form integracji, 

dofinansowujemy aktywność sportową, nie jesteśmy obojętni 

na wypadki losowe.

INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Firma LUG popiera inicjatywy mające na celu rozwój 

zawodowy pracowników. Każdy pracownik ma prawo 

ubiegać się o sfinansowanie szkolenia czy kursu językowego. 

Wychodzimy z założenia, że tylko dzięki wykształconemu, 

nowoczesnemu zespołowi możemy budować przewagę 

konkurencyjną naszej firmy.  

Dlaczego warto pracować w LUG

Praca w LUG codziennie stawia przede mną nowe 
wyzwania. Jestem przekonana, że wciąż mogę się tu 
bardzo wiele nauczyć, realizować swoje plany
i ambicje zawodowe.”

Specjalista ds. Marketingu

W zależności od aktualnych potrzeb firmy LUG, a także 
posiadanych przez kandydata kwalifikacji, istnieją bardzo szerokie 
możliwości zatrudnienia w naszej firmie.

OFERTY PRACY

Zatrudnimy najlepszych specjalistów:

 Konstruktor

 Projektant  Oświetlenia

 Inżynier Elektronik, Inżynier Programista, Technolog    

 Programista Maszyn CNC

 Pracownik Produkcyjny

 Menadżer ds. Sprzedaży, Doradca Techniczno-Handlowy 

 Export Menadżer, Specjalista ds. Marketingu i inne.

OFERTY PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Grupa Kapitałowa LUG zaprasza do współpracy także osoby 
niepełnosprawne. Zarówno w biurach jak i w części 
produkcyjnej posiadamy stanowiska pracy dostosowane do 
potrzeb osób o różnym stopniu ograniczeń ruchowych, 
również dla poruszających się na wózkach inwalidzkich.

STAŻE I PRAKTYKI STUDENCKIE

Możliwość odbycia stażu skierowana jest do absolwentów 
uczelni wyższych. Studentów  IV i V roku studiów zapraszamy  
na praktyki studenckie. Oferta stażu i praktyki studenckiej jest 
skierowana również do osób niepełnosprawnych.

Aktualne oferty pracy zawsze znajdziesz na                                 
www.lug.com.pl

Co proponujemy?
główne powody, 
dla których 
warto pracować 
w Grupie Kapitałowej LUG

 udzie - bardzo ważna jest przyjazna atmosfera panująca 
oraz świadomość, że w firmie ludzie są najważniejsi.

 miejętności - firma inwestuje w rozwój pracowników, 
a indywidualne predyspozycje i umiejętności są doceniane 
i uwzględniane podczas planowania ścieżki kariery.

 rupa - intensywnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa jaką 
tworzy LUG, daje pracownikom duże możliwości rozwoju 
i awansu. Struktury LUG są elastyczne i dzięki temu każdy 
pracownik sam ma wpływ na to, jak potoczy się jego kariera.  

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

Dział Personalny LUG
rekrutacja@lug.com.pl

tel. +48 68 411 72 49
tel. +48 68 411 72 33

www.lug.com.pl
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