Operator lasera
Miejsce pracy: Szczukowice k. Kielc

Zadania na stanowisku:
•

Obsługa oraz programowanie lasera YAWEI

•

Produkcja i kontrola wykonywanych elementów wg dokumentacji;

•

Dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg procesu obróbki;

•

Utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Oczekiwania wobec kandydatów:
•

Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe;

•

Doświadczenie 2 lata mile widziane ;

•

Umiejętność czytania rysunku technicznego;

•

Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,

•

Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz uprawnienia do obsługi
suwnicy z poziomu roboczego

•

Zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz umiejętność pracy w
zespole;

•

Prawo jazdy kat. B.

•

Gotowość do pracy zmianowej.

Naszym pracownikom oferujemy:
•

Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;

•

Pakiet świadczeń dodatkowych: dofinansowanie do karty sportowej, ubezpieczenie grupowe
dla pracowników i ich bliskich, prywatna opieka medyczna, dodatek do prywatnego żłobka i
przedszkola, zaplecze socjalne, dodatek za przyjazd do pracy rowerem i inne;

•

Pracę przy ciekawych i nowatorskich projektach;

•

Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach;

•

Możliwość awansu;

•

Dużą samodzielność w działaniu;

•

Bezpośrednią komunikację oraz bieżącą informację zwrotną;

•

Zespół przyjaźnie nastawionych do siebie ludzi, którzy dbają o dobre relacje, atmosferę w
pracy i po niej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV na adres
mailowy rekrutacja@enerko.pl. W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska bądź
poprzez wypełnienie formularza klikając w podany link:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=923de3292d
264fb7a48608b66af80fbb
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.enerko.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest ENERKO ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Skrajna 41a w Kielcach, NIP 959-194-71-72, Regon 260578795. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w
celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko pracy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do

treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia, a podanie ich treści jest
dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, po którym zostaną
zniszczone. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Spółkę ENERKO
ENERGY.”

