
SIL-PRO WARSZAWA Sp. z o.o.

Do zakładu produkcyjnego w Nowym Modlinie poszukujemy osób na stanowisko:

CV z numerem referencyjnym prosimy przesyłać na adres:

praca@sil-pro.warszawa.pl 

Zakład produkcji bloczków silikatowych

Obowiązki:
    • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
    • Monitorowanie poprawności pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych
    • Obsługa wózka widłowego / suwnicy
Wymagania:
    • Doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn produkcyjnych 
    • Umiejętność pracy w zespole, punktualność, dokładność
    • Mile widziane uprawnienia operatora wózków widłowych wydane przez UDT
Oferujemy:
    • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie      
    • Możliwości rozwoju dzięki uczestnictwu w szkoleniach
    • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę       
    • Atrakcyjne wynagrodzenie

Obowiązki:
    • Usuwanie awarii maszyn i urządzeń
    • Wykonywanie przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń
    • Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonanymi naprawami
Wymagania:
    • Wykształcenie techniczne (średnie lub zawodowe)
    • Znajomość budowy maszyn, schematów elektrycznych 
       oraz podstawowych zasad  działania układów pneumatycznych i hydraulicznych
    • Umiejętność pracy w zespole, punktualność, dokładność
    • Mile widziane uprawnienia SEP min. 1kV
Oferujemy:
    • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie      
    • Możliwości rozwoju dzięki uczestnictwu w szkoleniach
    • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę       
    • Atrakcyjne wynagrodzenie

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem danych w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie jest firma SIL-PRO Warszawa Sp. z o.o. Nowy Modlin 47, 05-180 Pomiechówek. Szczegółowe informacje dostępne są

na stronie internetowej www.sil-pro.warszawa.pl/polityka-prywatnosci/. Dane kontaktowe do Administratora danych: odo@sil-pro.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być

w następujących celach: (i) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydata do pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 

22’1 (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter ustawowy i wynika z art. 22’1 Kodeksu pracy. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji – 

przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji, (ii) w celu przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem planowanych (przyszłych) przez Administratora danych rekrutacji – przez  okres nie dłuższy niż 6 m-c od daty 

zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w planowanych (przyszłych) rekrutacjach. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych, planowanych przez Administratora 

danych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji w celu uczestnictwa w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora danych”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w planowanych przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informujemy, iż 

wyrażanie zgody ma charakter dobrowolny, a wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na inne postanowienia wynikające z procesu rekrutacyjnego. W przypadku wycofania wyrażonej zgody, dane osobowe nie będą 

brane pod uwagę w przyszłych (planowanych) przez Administratora danych rekrutacjach.

Operator maszyn produkcyjnych 
(nr ref. OP 2021/04)

Pracownik utrzymania ruchu
(nr ref. PUR 2021/04)


