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:

Młodszy Operator Kluczowy
Rekrutacja wewnętrzna
Miejsce pracy: Krajenka

Pracowniku, oferujemy Tobie:
•
•
•
•

Szansę rozwoju w organizacji, którą dobrze znasz
Poszerzenie kompetencji zawodowych
Możliwość wykorzystania własnego potencjału w realizacji nowych zadań i projektów
Przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej

Zadania na Twoim przyszłym stanowisku:
•
•
•
•
•
•

Organizowanie i kontrolowanie pracy Pracowników podległego obszaru na dziele Szwalni
Prowadzenie szkoleń dla współpracowników
Kontrolowanie i realizacja procesu produkcji w wyznaczonych strefach
Samodzielna obsługa maszyn/urządzeń na stanowisku pracy
Przedstawianie propozycji ulepszeń i działań wpływających na poprawienie jakości pracy
Współpraca ze wszystkimi działami firmy

Twój profil:
•
•
•
•
•
•

Posiadasz wykształcenie min. zawodowe
Masz doświadczenie zawodowe w firmie Ikano Industry, znasz specyfikę pracy w obszarze Szwalni i Montażu
Znasz pakiet MS Office oraz nasze systemy operacyjnych (DMS, WMS)
Posiadasz uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych ( mile widziane)
Lubisz pracować zespołowo, jesteś otwarty/a na nowe pomysły
Szybko reagujesz i rozwiązujesz problemy

Dołącz do nas już teraz – znajdźmy razem lepszą drogę!
Na aplikacje czekamy do 17.01.2019r. Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
aplikacji przez Ikano Industry Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
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. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

