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20x Pracownik Produkcji - Nowy Nabór!
20X PRACOWNIK PRODUKCJI - NOWY NABÓR!
Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100
placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 40 lokalizacjach na terenie kraju. W 2014 roku
pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 46 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Obecnie dla naszego Klienta,
międzynarodowej firmy z branży motoryzacyjnej, poszukujemy osób zainteresowanych stałą pracą na stanowisku: 20X PRACOWNIK PRODUKCJI - NOWY
NABÓR! Nr ref.: PP/GDA/32 Miejsce pracy: Gdańsk Praca na stanowisku produkcyjnym polega na składaniu drobnych elementów plastikowych w przełączniki
samochodowe. Zadania: • przygotowanie elementów do malowania, • wizualna kontrola pomalowanych elementów, • pakowanie i znakowanie wyprodukowanych
elementów, • obsługa prostych maszyn produkcyjnych, • dbanie o czystość na stanowisku pracy, Od Kandydatów oczekujemy: • zdolności manualnych oraz
spostrzegawczości, • dobrej organizacja pracy własnej, • cierpliwości oraz umiejętność koncentracji, • dyspozycyjności do pracy zmianowej (3 zmiany), • gotowości
do pracy od zaraz, Oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pełnym zakresem świadczeń socjalnych, • odprowadzane składki ZUS, • urlop
wypoczynkowy, • pracę na pełen etat, • możliwość wypracowania premii oraz dodatkowo płatnych nadgodzin, • stałą pracę w międzynarodowej firmie, Oferta
dotyczy zatrudnienia w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej i delegowania pracownika do pracy na rzecz naszego Klienta. Osoby zainteresowane ofertą prosimy
o nadsyłanie aplikacji zawierającej CV na adres kontaktowy: marta.mikolajczyk@adecco.com w tytule wiadomości prosimy o podanie numeru referencyjnego:
PP/GDA/32 Zapraszamy na spotkania informacyjne w każdy wtorek i czwartek o godz. 11:00 w biurze Adecco w Gdańsku ul. Hallera 2B. Prosimy o dopisanie
następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
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