MAKING A
DIFFERENCE
AROUND
THE WORLD

Armacell Poland Sp. z o.o. lider na rynku izolacji technicznych w związku z intensywnym rozwojem poszukuje
kandydatów na stanowisko:

OPERATOR PRODUKCJI
Miejsce pracy: Środa Śląska
Jesteś osobą poszukującą nowych doświadczeń, chcesz nauczyć się czegoś nowego?
Dołącz do nas!
Zakres obowiązków:
▪
▪
▪
▪
▪

Obsługa maszyn i urządzeń znajdujących się w obszarze produkcyjnym
Rozliczanie produkcji
Dbałość o jakość produktu
Monitorowanie procesu produkcyjnego
Zaangażowanie i motywowanie innych pracowników do dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy i doskonalenie
standardów

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie min. zawodowe
Doświadczenie w obsłudze urządzeń produkcyjnych ( mile widziana obsługa extrudera)
Obsługa drukarek
Znajomość przebiegu procesów produkcyjnych
Swobodne korzystanie z oprogramowania Office
Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów produkcyjnych
Odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji
Chęć rozwoju zawodowego
Dyspozycyjność

Oferujemy:
▪
▪

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
Atrakcyjne wynagrodzenie:
BONUS

3 620 zł – 3 820 zł brutto – na start
(w tym premie miesięczne 620 zł brutto)
4 120 zł - 4 320 zł brutto – po 3 miesiącach
(w tym premie miesięczne 640 zł i kwartalna 900 zł brutto)

Premia dla nowego pracownika 1500 zł zatrudnionego w lipcu lub w sierpniu
( 500 zł za przepracowanie 3 m-cy oraz 1000 zł za przepracowanie 6 m-cy)
▪
▪

Dodatkowe benefity m.in. premia za polecenie pracownika 1500 zł, dodatki świąteczne i mikołajkowe, bilety na
imprezy kulturalno-sportowe, wyprawka szkolna dla dzieci, owocowe czwartki, opieka medyczna LuxMed dla
pracownika i rodziny, grupowe ubezpieczenie
Możliwość pracy w systemie 4 brygadowym, za co przysługują atrakcyjne dodatki do wynagrodzenia lub 3
zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).

https://local.armacell.com/pl/armacell-poland/
rekrutacja@armacell.com

Armacell Poland Sp. Z o.o.
Ul. Targowa 2,
55-300 Środa Śląska

