
РОБОТА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Масштаб потреб, що зростають, які пов'язані зі ситуацією в Україні, відкривають наші серця для надання допомоги. Ми 

хочемо підтримати тих, хто перетнув кордон з нашою країною, зокрема, тих, хто вільно володіє англійською чи польською 
мовами, пропонуючи їм можливість влаштуватися на роботу в нашій компанії.

ХТО МИ? 

Ми пишаємося тим, що LPP є однією з компаній з виготовлення одягу, що 
найбільш динамічно розвивається в регіоні Центральної та Східної Європи. Ми 
управляємо 5 відомими модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito, 
та Sinsay. Впродовж 30 років ми пристрасно конструюємо одяг та аксесуари 
для поціновувачів моди, краси та естетики.

Людей, які носять вироби наших брендів, вже можна зустріти майже в 40 
країнах Європи, Африки та Азії, і ця кількість продовжує зростати. Наші 
інтернет-крамниці та стаціонарні крамниці щороку відвідують мільйони 
клієнтів.

Ми сповнені енергії та готові до нових викликів. Ми поєднуємо талант і пристрасть з прагненням досягти більшого. Наші команди 
складаються з людей, захоплених модою, бізнесом та сучасними технологіями. Чи хотіли б ви стати частиною унікальної компанії 

та працювати в Гданську, Варшаві, Кракові, Прущ- Гданському, Бжесць-Куявському чи Жешуві? Приєднуйтесь до нас!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС!

ПІДГОТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ БАГАТОКАНАЛЬНІ  ПРОДАЖІ 

Відділи підготування продукції наших 
брендів є центром LPP. Ми конструюємо 
одяг та аксесуари, аналізуємо тенденції та 
співпрацюємо з постачальниками з Польщі 
та всього світу. Ми впевнені, що наші 
колекції унікальні та відповідають 
потребам клієнтів. Якщо ви мрієте про 
кар'єру дизайнера, закупівельника або 
технолога швейного виробництва, ви 
знайдете тут простір для розвитку.

Багатоканальні відділи в нашій організації 
відповідають, серед іншого, за керування 
стаціонарними крамницями, аналіз 
продажу, розподіл товарів або роботу 
онлайн-крамниць наших брендів. Ми 
прагнемо, аби в наших клієнтів створилося 
якнайкраще враження від покупок, 
незалежно від того, чи купують вони наші 
колекції в традиційних крамницях чи 
онлайн.

Ми керуємо мережею з понад 2000 
крамниць і пропонуємо роботу в крамницях 
наших п'яти брендів: Reserved, Cropp, 
House, Mohito, та Sinsay. Чисельність наших 
працівників налічує 27 тисяч осіб. Наші 
працівники забезпечують ефективне 
обслуговування клієнтів і піклуються про 
імідж та належне представлення продукції 
на трьох континентах, як-от в Лондоні, 
Гельсінкі або Празі.

Ми пишаємося тим, що володіємо одним із 
найсучасніших центрів розподілу в Європі. 
Наші колекції поставляються майже в 40 
країн, де працюють наші крамниці та 
інтернет-крамниці. Цей складний процес 
не був би успішним без команди 
професіоналів, які піклуються про весь 
ланцюжок поставок.

РОЗДРІБНА МЕРЕЖА 

ЛОГІСТИКА ІНВЕСТИЦІЇ  

Багатоканальні відділи в нашій організації 
відповідають, серед іншого, за керування 
стаціонарними крамницями, аналіз 
продажу, розподіл товарів або роботу 
онлайн-крамниць наших брендів. Ми 
прагнемо, аби в наших клієнтів створилося 
якнайкраще враження від покупок, 
незалежно від того, чи купують вони наші 
колекції в традиційних крамницях чи 
онлайн.

Ми керуємо мережею з понад 2000 
крамниць і пропонуємо роботу в крамницях 
наших п'яти брендів: Reserved, Cropp, 
House, Mohito, та Sinsay. Чисельність наших 
працівників налічує 27 тисяч осіб. Наші 
працівники забезпечують ефективне 
обслуговування клієнтів і піклуються про 
імідж та належне представлення продукції 
на трьох континентах, як-от в Лондоні, 
Гельсінкі або Празі.

ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 

ЛОГІСТИКА 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ!
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Робота в LPP передбачає, з одного боку, спільне створення всесвітньо визнаних брендів одягу, а з іншого боку, це робоче місце 
для творчих людей. Окрім традиційної заробітної плати та винагород за хорошу роботу, ми хотіли б, щоб наші працівники 

отримували додаткові пільги та бонуси, які надає робота у великій і стабільній компанії.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ?

Для працівників, які планують 
переїхати до одного з наших 

місць, ми пропонуємо 
одноразову фінансову 

допомогу, наприклад, на 
покриття витрат на 

проживання. Ми вважаємо, що 
це полегшить вам початок 

роботи в LPP..

Ми пропонуємо нашим 
працівникам безкоштовні курси 

вивчення польської мови. Ба 
більше, щоб підтримувати 

наших працівників у 
повсякденному спілкуванні з 

міжнародними 
постачальниками та діловими 

партнерами, ми надаємо 
грошову допомогу на вивчення 
інших іноземних мов і доступ 
до платформи електронного 

навчання з широким спектром 
безплатних курсів.

В офісах LPP ми дбаємо про 
комфортні умови роботи та 
позитивне середовище, що 

виражається у відчутті 
стабільності та дружній 
атмосфері! Ми надаємо 

необхідні інструменти для 
виконання повсякденних 

обов'язків, а також просторі та 
дизайнерські приміщення, які 

сприяють креативному 
мисленню в наших офісах.

Здоров'я – основа повноцінного 
життя. Наші працівники 
отримують субсидовану 

приватну медичну допомогу 
для себе та своїх близьких. 
Незалежно від їхніх потреб, 

вони завжди можуть 
розраховувати на швидку та 

професійну медичну допомогу.

МЕДИЧНА ДОПОМОГАОФІСНА РОБОТАМОВНІ КУРСИПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕЇЗДУ

Ми цінуємо знання, відданість 
та результативність роботи 

наших працівників. Ми 
вважаємо, що люди, які 

працюють у LPP, мають великий 
потенціал, тому в процесі 

пошуку спеціалістів, 
менеджерів та директорів ми 

насамперед здійснюємо 
внутрішній процес підбору 

персоналу.

Ми хотіли б, щоб наші 
працівники мали більший 

доступ до продуктів, які вони 
спільно створюють. Кожен наш 

працівник отримує пакет 
ваучерів, які дозволяють робити 
покупки в наших крамницях із 

25% знижкою.

Активне дозвілля - це запорука 
гарного настрою та ефективної 

роботи. З огляду на це, ми 
надаємо нашим співробітникам 

можливість скористатися 
спортивним пакетом за цінами, 
значно нижчими за ринкові. Ви 
віддаєте перевагу плаванню чи 

йозі?

Велоспорт, біг чи, можливо, 
триатлон? Кожен, хто вважає, 
що спорт – це спосіб життя, 

може приєднатися до команди 
LPP, щоб мотивувати один 

одного та тренуватися разом. 
Щороку ми фінансуємо участь у 
понад 100 спортивних подіях!

КОМАНДА LPPСПОРТИВНИЙ ПАКЕТВАУЧЕРИ
НА ПОКУПКИ 

МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ПРОСУВАННЯ

Наша компанія розширюється 
всередині країни та за 

кордоном. У межах своїх 
професійних обов'язків, 

працівники LPP подорожують 
до інших країн, де мають 
можливість пізнати різні 

культури. Ми співпрацюємо не 
лише з сусідніми країнами, а й з 

тими, що знаходяться у 
найвіддаленіших куточках 

земної кулі.

Допомога важлива для нас, 
тому ми беремо участь у 
кампаніях для підтримки 

установ, які її потребують. Ми 
використовуємо свою творчість 
для добрих справ: ремонтуємо 

лікарняні палати, будуємо 
будиночки для котів, 

перевдягаємось у казкових 
героїв, щоб дарувати подарунки 

дітям у лікарнях.

Ми забезпечуємо святкування 
важливих моментів разом. 

Кожні молоді батьки 
отримують від компанії 

подарунковий набір для своєї 
дитини, а в сезон новорічних 

свят, подарунки від Санта 
Клауса залишають на робочих 

столах працівників. У 
Фруктовий четвер ящики з 

фруктами з'являються в 
кожному місці LPP.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИВОЛОНТЕРСТВО
ПРАЦІВНИКІВ 

ДІЛОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ 
ЗА КОРДОН 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ!
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ЯК ВИГЛЯДАЄ ПРОЦЕС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ? ЯК Я МОЖУ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Натисніть кнопку “Подати заявку” під описом сфери, в якій ви хочете працювати. Потім заповніть форму. Після отримання вашої заявки, наші 
рекрутери перевірять вашу заявку на відповідність нашим вимогам і, якщо знайдуть пропозицію, що відповідає вашому досвіду, вони 
зв'яжуться з вами телефоном. Ви поспілкуєтесь з рекрутерами про запропоновану пропозицію. Потім ви домовитеся про дату онлайн-
-співбесіди.

ЯКІ МОВИ ВИМАГАЮТЬСЯ?
Якщо ви можете спілкуватися польською та/або англійською мовами, ми рекомендуємо вам подати заявку однією з цих мов.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ?
Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, необхідні документи для працевлаштування у нашій 
країні наступні:
· Штамп у паспорті чи іншому документі на в'їзд, поставлений польською прикордонною службою. Штамп, який підтверджує законний                  
перетин кордону із зазначенням дати.
· Закордонний паспорт
· Номер PESEL

МІЙ ТОВАРИШ З УКРАЇНИ ХОТІВ БИ ВЛАШТУВАТИСЯ НА РОБОТУ. ЧИ МОЖНА НАДІСЛАТИ ЗАЯВКУ ВІД ЙОГО ІМЕНІ?
Заохочуйте його відвідати наш веб-сайт і подати заявку через спеціальну форму на роботу в сфері, яка його цікавить.

ЧИ ПРОПОНУЄ КОМПАНІЯ ПАКЕТ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ПЕРЕЇЗДУ/ЖИТЛО?
Так, кожен наш співробітник, який вирішив переїхати у зв'язку з працевлаштуванням в LPP, отримує одноразову фінансову підтримку для 
покриття витрат на проживання.

Цінності схожі на генетичний код – вони визначають внутрішнє функціонування LPP як організації, а також те, як ми хочемо діяти 
у відносинах з нашими клієнтами, працівниками, бізнес-партнерами і суспільством в цілому.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО НАШІ ЦІННОСТІ 

СПОВНЕНІ ЗАПАЛУ
МИ СПОВНЕНІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАПАЛУ.

НАШІ АМБІЦІЇ - ЦЕ НАША РУШІЙНА СИЛА
АМБІЦІЇ СПОНУКАЮТЬ НАС ДО ДІЇ.

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ
МИ ВІДПОВІДАЄМО ЗА СВОЇ ДІЇ.

МИ ОРІЄНТОВАНІ НА РОБОТУ В КОМАНДІ
ЯК КОМАНДА МИ - НАЙБІЛЬША СИЛА.

Ми сповнені енергії. Ми захоплені нашим бізнесом, 
нашими брендами та нашими клієнтами. Ми 
пишаємось тим, що є частиною LPP.

Щодня ми шукаємо нові виклики та прагнемо 
досконалості. Ми наважуємося на більше. Ми 
очікуємо на неочікуване.

Ми дбаємо про тих, хто поряд і далеко від нас. Ми 
підтримуємо наших працівників і партнерів. Ми 
прислухаємося до їхніх потреб, щоб діяти в гармонії з 
природою.

Думка кожного члена команди однаково важлива. Ми 
ставимося до всіх так, як хотіли б, щоб ставилися до 
нас. Чесність, повага, справедливість і терпимість є 
нашими орієнтирами у діях.

Тут ми відповідаємо на ваші запитання, які найчастіше ставляться. Ми віримо, що завдяки цій інформації ви дізнаєтеся,
як приєднатися до нас.

FAQ 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ!
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