STANOWISKO: OPERATOR
MIEJSCE PRACY: Konstantynów Łódzki
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•

Samodzielna obsługa urządzeń produkcyjnych.
Samodzielne usuwanie drobnych usterek obsługiwanych urządzeń.
Naważanie surowców i przygotowanie mas.
Kontrola jakości produktu na obsługiwanym etapie wytwarzania.
Uzupełnianie dokumentacji produkcyjnej.

Oczekujemy:
•
•
•
•

Odpowiedzialności i samodzielności.
Umiejętności pracy w zespole.
Chęci i zdolności do szybkiego uczenia się.
Umiejętności obsługi komputera.

Oferujemy:
•
•
•

Ciekawą pracę w przyjaznym środowisku.
Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Informacje dodatkowe:
•

Mile widziana książeczka sanepidowska.

Jeśli wierzysz, że nawet mały krok może prowadzić do dużej zmiany, jeśli nie boisz się wyzwań, chcesz
widzieć sens swoich działań, jesteś otwarty i odpowiedzialny - dołącz do naszego zespołu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: rekrutacja@sensilab.eu Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach przesłanych w odpowiedzi na ofertę pracy, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez SENSILAB POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowo - akcyjna z siedzibą w
Konstantynowie Łódzkim, 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”.
Informujemy, że Administratorem danych jest SENSILAB POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Konstantynowie
Łódzkim, 95-050, ul. Gen. Mariana Langiewicza 58. Dane przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji i mogą być przekazywane w tym celu podmiotom
współpracującym z Administratorem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu
rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia woli na adres e-mail:
rekrutacja@sensilab.eu
Jeśli wyrażają Pan/i zgodę byśmy zachowali CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

