
Jak dołączyć do zespołu KaizenRent?
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Nasze wartości

SZACUNEK
PRACA 

ZESPOŁOWA

CIĄGŁE 
DOSKONALENIE WYZWANIA

WNIKLIWA 
OBSERWACJA

Szacunek i zrozumienie 
innych osób, branie 
odpowiedzialności, 

budowanie wzajemnego 
zaufania. Nowatorskie 
idee mogą rodzić się i 

wzrastać jedynie w 
atmosferze wzajemnej 

życzliwości oraz 
swobody wymiany 

poglądów.

Wspólne wykorzystanie 
możliwości rozwoju 

osobistego i 
zawodowego, a przez to 

ciągłe podnoszenie 
jakości pracy –
indywidualnej i 

zespołowej. Tylko 
różnorodność wiedzy i 
umiejętności pozwala 

budować kompleksowe 
rozwiązania.

Nieskończony optymizm 
w ciągłym dążeniu do 

robienia różnych rzeczy 
coraz lepiej. Stale 

udoskonalmy 
poszczególne procesy, 

ponieważ jesteśmy 
głęboko przekonani, że w 
tym podejściu tkwi klucz 
do odkrywania nowych 
usprawnień i innowacji

Dążenie do podejmowania 
nowych wyzwań. Nigdy nie 
obawiamy się próbowania 

nowych sposobów i 
kwestionowania status quo. 

Utarte schematy oraz 
stereotypy ograniczają 

wyobraźnię, dlatego 
otwieramy się na 

niestandardowe idee, a 
także staramy się podejść 
do każdego problemu z 

wielu niekonwencjonalnych 
perspektyw.

Nigdy nie kończąca się 
ciekawość świata, 

pozwalająca na ciągłe 
odkrywanie w jaki sposób 

mamy zmieniać siebie i 
świat. Rzeczywistość 
podsuwa nam wiele 

niecodziennych rozwiązań, 
wystarczy zachować 
otwartość umysłu i 
chłonąć inspirację.

STAŁE DOSKONALENIE SZACUNEK DLA LUDZI



3
Poznaj nas

• Początki Kaizen Rent sięgają 1979 roku, kiedy to w Lubinie na Dolnym Śląsku powstała
firma Dobrygowski Sp. z o.o. - autoryzowany dealer Toyoty.

• Ta dobrze znana i wielokrotnie nagradzana tytułem Dealera Roku firma, ma już obecnie
kilka prężnie działających salonów samochodowych Toyoty i Lexusa w Polsce. W ramach
rozwoju Grupy Toyota Dobrygowski, powstała spółka Kaizen Rent, specjalizujące się w
wynajmie krótko- (na dni) i średnioterminowym (na miesiące) samochodów.

• Dziś, po zaledwie kilku latach działalności posiadamy flotę ponad 3 000 samochodów, 23
oddziały zlokalizowane w całej Polsce i ponad 60 000 zadowolonych z obsługi klientów.

• W latach 2020 i 2021 zostaliśmy również docenieni przez klientów i branżę
samochodową, zdobywając największą liczbę głosów w plebiscycie Fleet Derby, w
kategorii wynajmu krótko- i średnioterminowego. Rozwijamy się i obecnie zajmujemy
drugie miejsce wśród największych wypożyczalni w Polsce. W kolejnym roku ponownie
planujemy urosnąć i być coraz lepsi w tym co robimy i lubimy najbardziej – wypożyczaniu
samochodów!
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Poznaj nas

Zastanawiasz się, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza? 
U nas swoje miejsce możesz znaleźć:

• jeśli się uczysz,
• szukasz pierwszej pracy i możliwości zdobycia nowych doświadczeń,
• jesteś doświadczonym profesjonalistą.

Z nami możesz rozwijać swoje umiejętności, robić to co lubisz i mieć 
wpływ na zmiany.

Jesteśmy wypożyczalnią samochodów z wieloletnim doświadczeniem 
w branży motoryzacyjnej. Działamy w całej Polsce w obszarach:
• wynajmu krótkoterminowego (wypożyczanie samochodów na dni),
• wynajmu średnioterminowego (wynajem samochodów na 

miesiące),
• wynajmu samochodów zastępczych (w ramach ubezpieczeń 

Assistance i powypadkowych z OC sprawcy).
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Poznaj nas
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Dołącz do naszego zespołu

ETAP 1 - Wybierz ofertę pracy i wyślij aplikację
Wyślij nam swoje CV. Zapoznamy się z Twoim CV (wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem).

ETAP 2 - Zadzwonimy
Jeśli Twój profil będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami, 
skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i zaprosimy na spotkanie. 
Termin i godzinę ustalimy wspólnie, tak samo jak formę spotkania. 
Spotkanie może mieć charakter stacjonarny lub będzie 
przeprowadzone w formie online.

ETAP 3 - Spotkajmy się
Podczas spotkania będziesz miał okazję poznać nas bliżej. Spotkasz 
się z pracownikiem odpowiedzialnym za HR i Twoim przyszłym 
przełożonym. W trakcie spotkania będziesz mieć okazję opowiedzieć 
nam więcej o sobie i swoim doświadczeniu. My opowiemy Ci więcej o 
zespole, zadaniach i pracy w Kaizenie. Czasami, w zależności od 
stanowisko możemy Cię dodatkowo poprosić o wypełnienie testu lub 
rozwiązanie zadania. Spotkanie, to również najlepszy moment na 
zadawanie wszystkich nurtujących Cię pytań. Chętnie na wszystkie 
odpowiemy!

ETAP 4 - Damy znać jak Ci poszło
Chcemy, abyś czuł się komfortowo przez cały proces rekrutacji. Bez względu 
na decyzję, podzielimy się z Tobą informacja zwrotną. Otrzymasz również 
od nas informację, w przypadku przedłużania się procesu. Etapy mogą się 
różnić w zależności od stanowiska, ale o wszystkim będziesz wiedział z 
wyprzedzeniem. To dobrze, że się spotkaliśmy. My poszukujemy 
Pracownika, a Ty wymarzonego pracodawcy, z którym zwiążesz swoją 
przyszłość. Ucieszymy się, gdy będzie nam po drodze!

ETAP 5 - Podoba Ci się i chcesz z nami pracować?
To decyzja, która mamy nadzieję, połączy nas na dłużej. Jeśli z sukcesem 
przeszedłeś wszystkie wcześniejsze etapy, przedstawimy Ci propozycję 
pracy. Jeśli ją zaakceptujesz, podpiszemy umowę i umówimy się na 
wdrożenie.

ETAP 6 - Witaj w Kaizen Rent
Czeka na Ciebie Twój zespół, przełożony i społeczność Kaizen Rent. Na 
początku dopełnimy wszelkie niezbędne formalności. Potem otrzymasz 
swoje narzędzia pracy, pakiet powitalny dla nowych pracowników oraz 
wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy. Aby zadbać o Twój komfort, na 
etapie wdrożenia będziesz mieć swojego osobistego opiekuna. Do 
zobaczenia!



Dołącz do naszego zespołu! Wyślij nam swoje CV!
rekrutacja@kaizenrent.pl

mailto:rekrutacja@kaizenrent.pl

