Operator Wytłaczarki (Extrudera) do
folii
Miejsce pracy: Kwidzyn
Branża: Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Odpowiedzialność:
– Obsługa maszyn do produkcji folii (wytłaczarki)
– Ustawianie maszyny i nadzór nad prawidłowym procesem produkcji w aspekcie
wydajności i jakości
– Przygotowanie materiałów i surowców do produkcji
– Dbanie o porządek na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad panujących wewnątrz
organizacji

Oczekiwania:
– Doświadczenie w pracy na produkcji (mile widziane w przetwórstwie tworzyw
sztucznych)
– Wykształcenie zawodowe (mile widziane średnie techniczne)
– Podstawowa znajomość komputera w tym środowiska Microsoft Office
– Zdolność do pracy zmianowej
– Samodyscyplina, punktualność, zaangażowanie w powierzone zadania
– Motywacja do pracy
– Umiejętność pracy w zespole i kultura osobista
– Umiejętności techniczne w zakresie automatyki, robotyki będą dodatkowym atutem

Oferujemy:
– Forma zatrudnienia – umowa o pracę
– Stabilne zatrudnienie
– Atrakcyjne wynagrodzenie
– System premiowy uzależniony od wyników pracy
– Ubezpieczenie grupowe na życie
– System szkoleń podnoszących kompetencje i wiedzę
– Możliwość dalszego rozwoju
Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do zespołu pracowników przedsiębiorstwa
ARTPOL, prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: biuro@artpolkwidzyn.eu lub osobiście pod adresem: Ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn
(dział kadr).
W przypadku chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacji podanie danych osobowych w
zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z
przytoczonej podstawy prawnej. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż
wynikający z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne. W takim przypadku prosimy
o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na warunkach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z
dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. Nr 144, poz. 1204) na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Artpol PPHU Artur Milewski; Ul.
Żwirowa 4; 82-500 Kwidzyn, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

