OUTDOOR COUTURE
Zapraszamy do świata dobrego wzornictwa.

Jesteśmy wiodącym producentem szlachetnej kostki brukowej, płyt oraz systemów
ogrodzeń. Wysoka pozycja na rynku polskim i europejskim jest efektem najwyższej
jakości naszych produktów, jak również pracy wykwalifikowanych i doświadczonych
pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy do Zakładu Produkcyjnego
w Gnatowicach Starych poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisko:

OPERATOR LINII TECHNOLOGICZNEJ
Nr Ref. OLT/GN/05/2019
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna min. za:
 obsługę i nadzór zautomatyzowanej linii produkcyjnej,
 zapewnienie sprawnego przebiegu procesu produkcyjnego zgodnie ze zleceniami
produkcyjnymi,
 kontrolę jakości wyprodukowanych elementów,
 nadzór nad sprawnością techniczną linii produkcyjnej,
 optymalizację  wydajności procesu produkcyjnego,
 utrzymanie czystości oraz gotowości pracy maszyn,
Oferujemy:
 stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 styczność z nowoczesną technologią,
 zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 atrakcyjny system wynagradzania i jasno określone kryteria premiowe,
 możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności i dalszy rozwój zawodowy,
 bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (prywatną opiekę medyczną, karty
MultiSport, ubezpieczenie grupowe, bon świąteczny, spotkania firmowe),
 pełną wyzwań pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole,
 przyjazną atmosferę pracy.
W zamian oczekujemy:
 wykształcenie średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne) lub zawodowe
i 3 lata pracy na podobnym stanowisku,
 dyspozycyjność - praca w systemie 3-zmianowym,
 umiejętność pracy w zespole, chęć do pracy i zaangażowania w codzienne
obowiązki,
 mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych
 mile widziana znajomość automatyki przemysłowej (hydraulika siłowa)

Zgłoszenia  zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą
elektroniczną lub pocztą na poniżej wskazany adres:

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel
e-mail: rekrutacja@semmelrock.com
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli. Pełna informację
odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem https://www.semmelrock.pl/kontakt/praca-i-kariera/
W celu udziału w procesie rekrutacji w prosimy o umieszczenie w swoim zgłoszeniu poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli moich danych osobowych umieszczonych w CV
i/lub liście motywacyjnym, w zakresie przekraczającym dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym
na stanowisko Operator Wózka Widłowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie umieść w swoim CV poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Semmelrock
Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli moich danych osobowych umieszczonych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż
przez okres 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r.

