
Fachowcy poszukiwani  

Około 30 osób zatrudni w najbliższym czasie spółka KAN z Kleosina 
k/Białegostoku. Poszukiwani są nie tylko fachowcy z branży instalacyjnej i 
budowlanej , ale też menedżerowie ze znajomością języków obcych.  

Na podlaskim rynku pracy ciągle próżno szukać ślusarzy, frezerów czy 
tokarzy z uprawnieniami. Fachowcy wybrali pracę na Zachodzie. 
Tymczasem zapotrzebowanie na ich usługi stale rośnie. Firma KAN, 
branżowy lider na krajowym rynku instalacji wodnych i grzewczych,  od 
zaraz zatrudni ok. 20 pracowników produkcyjnych.  
- Budownictwo mieszkaniowe się rozwija, powstaje coraz więcej obiektów 
użyteczności publicznej, finansowanych ze środków unijnych  - szkół, 
przedszkoli itp. Wiele budynków jest modernizowanych, a polega to m.in. 
na wymianie instalacji sanitarnych - mówi Jarosław Parzyszek, dyrektor 
personalny w firmie KAN. – A ponieważ jesteśmy głównym dostawcą 
systemów instalacyjnych na rynku, potrzebujemy rąk do pracy. 
Proponujemy godziwą pensję i zatrudnienie w rozwijającej się firmie. 
Chcemy w ten sposób zatrzymać pracowników w kraju, tym bardziej, że 
opłacalność pracy na Zachodzie spada wraz z kursami walut.  
Ale dobra koniunktura na produkowane przez KAN systemy to nie jedyny 
powód zwiększającego się w firmie zatrudnienia. Pod koniec czerwca 
zakończy się budowa nowej hali produkcyjnej  o powierzchni ok. 3 tys.mkw, 
co pozwoli spółce na podwojenie mocy produkcyjnych. Hala to pierwszy etap, 
wartej ok. 40 mln zł (licząc z maszynami i technologiami) inwestycji. Pod 
koniec roku wybudowana zostanie także nowa siedziba spółki.  

- Już w ubiegłym roku pod kątem tej inwestycji zatrudniliśmy ok. 100 osób,  
kolejne 60 docelowo znajdzie u nas pracę w tym roku, a kiedy ruszy produkcja 
zmianowa zatrudnienie zwiększy się w sumie o ok. 200 osób – dodaje Jarosław 
Parzyszek.  

Ale poszukiwani są nie tylko branżowi fachowcy. Ponieważ wzrost produkcji 
oznacza także wzrost sprzedaży, potrzebne będą również osoby na stanowiska 
menedżerskie – czyli kolejnych. 10 osób . Okazuje się, że także o nich jest 
trudno.  

- Poszukujemy kontrolera finansowego ze znajomością języków angielskiego i 
rosyjskiego, potrzebujemy  dyrektorów ds. logistyki, finansowego i ds. rynków 
wschodnich, ale także grafika komputerowego i kontrolerów jakości – dodaje 
Jarosław Parzyszek.  



Pracownicy mogą liczyć nie tylko na dobre warunki pracy, ale także na jedną z 
najwyższych w regionie płacę.  Na produkcji można zarobić od 1,5 do 3 tys, zł 
netto.  

 


