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Namysłowianie zaproszeni do fabryki VELUX 

W sobotę 24 czerwca mieszkańcy Namysłowa i okolic będą mogli wybrać się na wycieczkę 

do fabryki okien dachowych VELUX. Poznają z bliska proces produkcji, jak również 

warunki i specyfikę pracy w zakładzie. Osoby zainteresowane pracą poznają szczegóły  

dotyczące aktualnych wakatów i warunków zatrudnienia.   

Spotkania mieszkańców Namysłowa w fabryce VELUX stały się już tradycją. Najbardziej 

zainteresowani zwiedzaniem są najczęściej rodziny, dzieci i znajomi pracowników. Fabrykę VELUX przy  

ul. Oleśnickiej 12 będzie można zwiedzać w sobotę 24 czerwca w godzinach od 10.00 do 14.00. Warto 

zarezerwować sobie około godzinę na spacer po rozległym terenie. Na specjalnie przygotowanym 

stoisku przedstawicielki działu personalnego będą udzielać informacji o aktualnych ofertach pracy, 

warunkach zatrudnienia i odpowiedzą na wszystkie pytania związane z pracą w fabryce VELUX  

w Namysłowie.  

„Chcemy przybliżyć mieszkańcom nasz zakład, a przy okazji dać możliwość rodzinom na poznanie 

miejsca pracy swoich bliskich. Jesteśmy częścią namysłowskiej społeczności już od 14 lat  

i zatrudniamy obecnie ponad 800 osób. Takie spotkania to również doskonała okazja, aby przekonać 

się jak działamy, na przykład pod kątem przyszłej pracy. Zapraszamy wszystkich wraz dziećmi” – mówi 

Krystian Żurek dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie. 

Firma VELUX jest jednym z największych pracodawców w regionie i również bardzo cenionym.  

Każdy z pracowników zarówno biurowych, jak i produkcyjnych ma zapewniony bogaty pakiet socjalny, 

w tym: prywatną opiekę medyczną, dopłatę do zajęć sportowych, dofinansowane ciepłe obiady, a 

także możliwość uczestnictwa w szkoleniach podwyższających umiejętności zawodowe czy kursach 

języka angielskiego. Firma dba również o zdrowie pracowników oraz promocję zdrowego stylu życia 

oferując codzienną porcję witamin w postaci owoców czy wspierając udział pracowników w imprezach 

sportowych w całej Polsce, jak np. Bieg Europejski w Gnieźnie czy doroczny Bieg Namysłowian. Ważna 

jest również atmosfera pracy, stąd organizowanie wspólnych wyjazdów na wycieczki w ciekawe 

miejsce w Polsce i zagranicą, jak również świętowanie z pracownikami okrągłych rocznic zatrudnienia 

– 10 i 15 lat. 

Fabryka przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa pracy i od kilku lat prowadzi działania 

mające na celu ograniczenie wypadków przy pracy do zera, za co została doceniona nagrodą przez 

Państwową Inspekcję Pracy w Opolu. Dba również o jakość i innowacyjne rozwiązania zarówno w 

procesie produkcyjnym, jak i zarządzaniu. Pracownicy zachęcani są do zgłaszania usprawnień w 

zakresie produkcji i BHP, a najlepsze z nich są nagradzane oraz wprowadzane w życie.  



 

 

„Warto również dodać, iż w zakładzie prężnie działa Fundacja pracownicza, która wspiera 

pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, np. w finansowaniu specjalistycznego leczenia 

pracownika lub członków najbliżej rodziny, a także pomaga w dofinansowaniu edukacji dzieci  

i młodzieży. Pracownicy są również dumni z tego, że część środków przeznaczana jest na wsparcie 

różnych lokalnych instytucji czy projektów, które służą wszystkim mieszkańcom Namysłowa” – mówi 

Sylwia Dziubdzińska dyrektor personalna w fabryce VELUX w Namysłowie. 

W ubiegłym roku dzięki dotacji Fundacji Namysłów otrzymał 85 tys. zł na rewitalizację skweru i 

budowę placu zabaw u zbiegu ulic Stanisława Dubois, Bolesława Chrobrego i 3 Maja. Plac. Prace już 

się rozpoczęły, w czym ochoczo pomagała grupa pracowników namysłowskiej fabryki. W latach 1991-

2016 Fundacja przeznaczyła ponad 1,85 mln zł na wsparcie działalności typu non-profit na terenach 

zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych VELUX. Około jedna trzecia tych środków została 

przekazana na realizacje projektów w Namysłowie. 

Fabryka okien i kołnierzy VELUX to jeden z największych zakładów produkcyjnych w Namysłowie, 

który rozpoczął swoją działalność w 2003 roku. W ciągu ostatnich 5 lat Grupa VELUX i spółki 

siostrzane zainwestowały w sumie ponad 583 mln zł w modernizację i rozwój produkcji w polskich 

zakładach. Duża część tych inwestycji dotyczyła modernizacji i rozbudowy fabryki w Namysłowie, 

dzięki czemu obecnie są tu produkowane nowoczesne, energooszczędne okna Nowej Generacji. 

Ostatnia inwestycja, dotycząca budowy nowej hali produkcyjno-magazynowej, wpłynęła na 

powiększenie zakładu, zwiększenie efektywności produkcji oraz wzrost zatrudnienia. Na terenie 

zakładu znajduje się 9 hal, a jego powierzchnia liczy obecnie ponad 67 tys. m2. Mieści się tu również 

centrum dystrybucji okien VELUX na rynek europejski.  

*** 

Pytania dziennikarzy: 
 
Agnieszka Kamińska 
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej  
Grupa VELUX i spółki siostrzane 

tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 
e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 
 
 

 
 
Ewa Łukawska 
PR Manager, Komunikado PR  
tel.: (+48) 507 091 294, (22) 64 91 953 

e-mail: ewa.lukawska@komunikado.pl 

 
 
 

 

Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 
doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne 
oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i 
zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z 
przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 9500 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 milionów euro. Więcej informacji na stronie 

www.velux.com 

    
 

http://www.velux.com/


 

 

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o 
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-
2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 mln zł na wsparcie organizacji 
społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą 
działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały 
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. 
Więcej informacji na www.velux.pl. 

http://www.velux.pl/

