Kompozyty Sp. z o. o.
Kompozyty Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów kompozytowych
znajdujących zastosowanie w pociągach, autobusach, maszynach oraz generatorach. Firma jest znana z
innowacyjnych wyrobów oraz najwyższej klasy procesów produkcyjnych oraz specjalizuje się w małych i
średnich partiach produkcyjnych.
Kompozyty posiada zakłady w Stanowicach oraz Jelczu-Laskowicach, które zatrudniają 450 pracowników.

Pracownik Produkcji
Miejsce pracy: Stanowice, Jelcz Laskowice (pow. oławski)
Region: dolnośląskie
Numer referencyjny: Pracownik Produkcji
Opis stanowiska
•
•
•

praca na hali produkcyjnej, produkcja ręczna, wolne stanowiska w dziale montażu, laminowania
ręcznego i na obróbce
praca dla panów i dla pań
praca ciekawa, manulna, z narzędziami ręcznymi

Wymagania:
•
•
•
•

dyspozycyjność,
sumienność, zaangażowanie, dokładność,
zdolności manualne,
grupa inwalidzka nie wyklucza zatrudnienia.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niezbędne szkolenie,
umowę o pracę od razu bez pośrednika, na pełen etat,
stabilne wynagrodzenie, wysokie zarobki,
atrakcyjny system premiowy,
możliwość rozwoju i poznania najnowszych technologii,
jasno sprecyzowaną ścieżkę kariery od pracownika liniowego, poprzez lidera do brygadzisty i
kierownika,
pracę w miłej atmosferze, w zgranym zespole,
pracę 1 zmianowa lub 3 zmianowa
atrakcyjne dodatki, benefity, bilety do kina,
akcję witaminka - owoce dla każdego, woda na co dzień,
grupowe ubezpieczenie na życie,
programy lojalnościowe, nagrody za polecenie znajomym,
paczki świąteczne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@kompozyty.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Topolowa 8, 55-200 Oława, NIP 894-267-33-12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Topolowa 8, NIP 894-267-33-12. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.”

