Jäger Polska Spółka Sp. z o.o. to wyspecjalizowany dostawca, zajmujący się produkcją wysokiej jakości komponentów i
podsystemów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu.
Jesteśmy częścią niemieckiego rodzinnego holdingu Arnold Jäger, zatrudniającego ponad 120 pracowników w Gryfinie i ponad 1000
pracowników na całym świecie. Od ponad 75 lat Grupa Jäger koncentruje się na projektowaniu rozwiązań technicznych dla
przemysłu, energii odnawialnej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Zaufanie, dynamiczne myślenie i lojalność są głównymi wartościami naszej firmy.

STANOWISKO: PRACOWNIK PRODUKCJI
Miejsce pracy: Gryfino
Twoje zadania:








Praca przy produkcji wyrobów gumowych lub z tworzyw sztucznych w systemie
2- lub 3-zmianowym.
Obsługa pras hydraulicznych.
Przygotowywanie elementów do produkcji.
Montaż manualny elementów.
Dbanie i utrzymanie czystości stanowiska pracy.
Przestrzeganie i poprawa standardów bezpieczeństwa pracy

Twój profil:







Wykształcenie min. zawodowe, preferowane średnie techniczne.
Dbałość o szczegóły, dokładność.
Umiejętność pracy w zespole.
Umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz dobra umiejętność organizacji własnej pracy.
Cierpliwość, zdolności koncentracji i inne cechy pozwalające na pracę przy elementach precyzyjnych.

Oferujemy:







Nowoczesne, estetyczne i bezpieczne środowisko pracy
Innowacyjną pracę na wysokim poziomie technologicznym w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie w ramach
międzynarodowej grupy
pracę od poniedziałku do piątku
Stabilność wynagrodzenia oraz dodatkowe premie zależne od wyników
Bony pieniężne przyznawane z okazji jubileuszu pracy, Bożego Narodzenia narodzin dziecka etc.
Czekamy na Twoje zgłoszenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Działem Zasobów Ludzkich w naszej siedzibie głównej. Katarzyna Banaszkiewicz Tel + 48 91 447 29 24
g.wilczynska@jaeger-polska.pl ; www.jaeger-polska.pl
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Jaeger Polska Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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)).

