Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej oraz jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk
produkujących materace w Europie. Naszym głównym klientem jest sieć sklepów IKEA.
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Pracownik Produkcji
Miejsce pracy: Rogoźno

Co nas wyróżnia:
•
•
•
•
•

Przyjazna atmosfera, o której przekonasz się już na rozmowie kwalifikacyjnej
Atrakcyjny, przejrzysty system wynagrodzeń
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
Możliwość rozwoju zawodowego: udział w szkoleniach, dofinansowanie studiów
Benefity dla Ciebie i Twojej rodziny: m.in.: opieka medyczna, dofinansowanie do dojazdów, wakacyjne obozy dla
dzieci, spotkania integracyjne, bony świąteczne, lekcje języka angielskiego dla wszystkich Pracowników

Chcemy, abyś w pracy czuł się komfortowo, zapewniamy:
•

przestronne, ogrzewane/klimatyzowane hale, ergonomiczne miejsca pracy, świeże owoce dla wszystkich, miejsca
parkingowe, rozwój w zgranym zespole nastawionym na współpracę….

Zadania na stanowisku:
•
•
•
•

Obsługa nowoczesnych maszyn produkcyjnych
Przygotowanie urządzeń i stanowiska pracy
Wizualna kontrola jakościowa procesu produkcji
Realizacja planów produkcyjnych

Twój profil:
•
•
•
•
•

Posiadasz wykształcenie min. średnie/zawodowe
Jesteś gotowy/a podjąć pracę w systemie zmianowym (w tym zmiana nocna)
Dokładnie i rzetelnie realizujesz powierzone zadania
Lubisz pracować zespołowo i jesteś otwarty/a na nowe pomysły
Posiadasz doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej (mile widziane)

Aplikuj!
Dołącz do nas już teraz – znajdźmy razem lepszą drogę!
Prześlij swoją aplikację dołączając klauzurę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO) Administratorem danych osobowych jest Ikano Industry Sp. z
o.o. z siedzibą w: ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem
umowy, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania

