OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ – OBSŁUGA LINII LAKIERNICZEJ
Miejsce pracy: Baltic Wood S.A - Jasło
Nr ref.: RZ/WP/LAK/01/2020
CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji od 20 lat na rynku
Bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie składające się z części stałej oraz
dodatków,
Możliwość podjęcia pracy od zaraz, zatrudnienie stałe w oparciu o umowę o pracę,
Doskonalenie zawodowe: kursy, szkolenia,
Serwis odzieży ochronnej, nowy budynek pomieszczeń socjalnych,
Bogaty pakiet socjalny: dobrowolne ubezpieczenie grupowe z opieką medyczną, świadczenia
pieniężne,
Wypłacane w okresie świątecznym, paczki mikołajowe dla dzieci, dofinansowanie do kolonii
dzieci pracowników,
Wycieczki dla pracowników,
Przyjazną atmosferę,
Możliwość uczestnictwa,
Praca również dla kobiet.

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE JEŻELI:

•
•
•
•
•
•
•

Zdobyłeś doświadczenie przy eksploatacji maszyn oraz linii produkcyjnych – min 1
rok, głównie lakierniczych np.
Firmy Elmag, Bürkle, Sorbini)
Jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym
Posiadasz znajomość obsługi komputera pozwalającą na sprawne i poprawne
prowadzenie procesów
Produkcyjnych oraz raportowanie wyników
Cechuje Cię zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania,
Chcesz zdobywać wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn produkcyjnych

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Eksploatacja oraz obsługa zautomatyzowanej linii lakierniczej (walcowej)
Wizualna kontrola jakości wytwarzanego produktu,
Raportowanie wyników produkcyjnych w systemie klasy ERP,
Czyszczenie szczotkarek, nakładarek lakieru, odważanie lakierów,
przezbrojenia,
Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie z dokumentacją technologiczną
Aktywny udział w projektach usprawniających bezpieczeństwo, poprawę
jakości oraz wydajności produkcji,
Aktywne uczestnictwo w pracach prewencyjnych poprawiających stan
techniczny urządzeń i maszyn,
Szybkie reagowanie w razie wystąpienia zakłóceń w procesie produkcji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego cv wraz z listem motywacyjnym,
aplikując pod niniejszy link:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=416f646979ee44a2ba8
8ca81d6c691a4

Informujemy że:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a;
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email inspektor@balticwood.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi
rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani
zgoda na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania
podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl);
Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia
procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolnie i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje.
Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z
pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych
osobowych w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się
z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w
każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

