W związku z dynamicznym rozwojem naszego
Zakładu w Barczewie poszukujemy
osób na stanowisko:

Pracownik Linii Produkcji

Kim jesteśmy?

∙ Należymy do światowej grupy Saint Gobain
∙ Jesteśmy wiodącym na rynku dostawcą innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska
rozwiązań szklanych
∙ W 7 nowoczesnych zakładach produkcyjnych na terenie Polski wytwarzamy szyby
zespolone, szkło przeciwpożarowe, produkty ze szkła hartowanego i laminowanego
∙ Jesteśmy zgranym zespołem, który z pasją i zaangażowaniem realizuje potrzeby i
spełnia najwyższe wymagania naszych klientów

Czym się będziesz zajmował/a na tym stanowisku?

•
•
•

Obsługą nowoczesnych maszyn produkcyjnych przetwarzających szkło w celu
dostarczenia jak najlepszego produktu do klienta
Udziałem w projektach poprawy efektywności produkcji, podwyższania jakości i
innowacji procesów produkcji
Ciągłym rozwojem umiejętności

Kogo szukamy?

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Osób z wykształceniem co najmniej zawodowym
Solidnych i rzetelnych pracowników, odpowiedzialnie podchodzących do
powierzonych obowiązków
Osób otwartych na rozwój nowych umiejętności
Osób gotowych do podjęcia pracy w systemie zmianowym
Mile widziane wykształcenie średnie techniczne
Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub/ i suwnic

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy!
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Pracę w rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku
Rozwój osobisty
Pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole
Świadczenia pracownicze zgodne z kodeksem pracy, fundusz socjalny
Ubezpieczenie na życie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV i list motywacyjny z
podaniem nazwy stanowiska w temacie e-maila na adres:
krzysztof.kopyrski@saint-gobain.com
Lub pocztą na adres: Glassolutions, Ul. Wojska Polskiego 48 A, 11-010 Barczewo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji
obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.)
Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania tych danych, w tym także
prawo do ich poprawiania.

