Firma Eldisy Polska Sp z o. o., produkująca uszczelki gumowe dla branży motoryzacyjnej,
budowlanej i agd, poszukuje kandydatów/-tek na stanowisko:

OPERATOR MASZYN (K/M)
Miejsce pracy: Środa Śląska (Komorniki)
Region: dolnośląskie

Zadania na stanowisku:
obsługa maszyn i urządzeń linii produkcyjnej, zgodnie z instrukcją pracy i rysunkiem technicznym,
dbałość o zachowanie norm ilościowych i jakościowych,
wypełnianie dokumentacji procesowej i raportowanie produkcji,

•
•
•

Jesteś osobą, której szukamy, jeśli:
masz doświadczenie jako pracownik produkcji,
lubisz pracę w zespole i szukasz stabilnej pracy,
wyrażasz gotowość do pracy w systemie 3 -zmianowym.

•
•
•

Naszym pracownikom oferujemy:
stabilne warunki zatrudnienia,
wsparcie w realizowaniu pasji sportowej,
dodatkowe świadczenia (m.in. świadczenia pieniężne na święta, wyprawka szkolna dla dzieci pracowników,
ubezpieczenie na życie)

•
•
•

Kandydatów zapraszamy do składania ofert na adres: rekrutacja@eldisy.pl, nr tel. 071 397 64 02
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Eldisy Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (55-300), ul. Polna 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000229644, NIP: 9131550705,
REGON: 022004572 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.
Jeśli wyraża Pani/ Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych
rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Eldisy Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (55-300), ul. Polna 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000229644, NIP: 9131550705,
REGON: 022004572 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.
W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: rodo@eldisy. pl

