Brygadzista zmiany
Opis stanowiska






Koordynowanie prac podległego personelu oraz zlecanie wykonania zadań i ich ostateczna
kontrola,
Dbanie o wysoką jakość produkcji i produktu końcowego,
Monitorowanie realizacji założonego planu produkcyjnego,
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na maszynach transportu wewnętrznego i sprzętu
ciężkiego (ładowarki, koparki, itd.),
Praca w systemie dwuzmianowym.

Od kandydatów oczekujemy:







Wykształcenia średniego lub zawodowo- technicznego,
Doświadczenia w pracy na podobnym lub takim samym stanowisku produkcyjnym,
Znajomości obsługi komputera, w tym pakietu Office,
Mile widziane uprawnienia do obsługi koparki lub/i ładowarki, lub/i wózka widłowego,
Dyspozycyjności, komunikatywności, zaangażowania, uczciwość i otwartości na zmiany,
Prawa jazdy kat. B.

Kandydatom oferujemy:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 Atrakcyjne wynagrodzenie,
 Pakiet medyczny,
 Rozwój wewnątrz naszej organizacji,
 Pracę w zgranym zespole zawsze gotowym do pomocy, cenimy i wspieramy
samodzielność oraz inicjatywę.

Siedziba firmy: Sękowo 59, gm. Nowy Tomyśl.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail praca@elektrorecykling.eu lub w siedzibie
firmy (pon-pt w godz. 8:00-16:00).

WAŻNE!
Jeżeli wysyłasz do nas swoje CV, dokument powinien zawierać klauzulę:
"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Elektrorecykling S.A. (Sękowo 59, 64300 Nowy Tomyśl) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

W przypadku zainteresowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi CV dodatkowo powinno
zawierać klauzulę:
"Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Elektrorecykling S.A.. (Sękowo 59, 64300 Nowy Tomyśl), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Elektrorecykling
S.A. (Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

