Magazynier/Pracownik produkcyjny
bramy garażowe/przemysłowe
Miejsce pracy : Jurków
Firma NITUS renomowany producent bram garażowych, bram przemysłowych, stolarki aluminiowej,
stolarki PVC oraz rolet i komórek lokatorskich, w związku z rozwojem firmy poszukuje osób do Działu
Produkcji Bram.
Opis stanowiska:
• załadunki i rozładunki materiałów i towarów/dostaw
• przygotowywanie, pakowanie, znakowanie i kompletowanie wyjeżdżających towarów,
• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
• udział w produkcji bram na hali produkcyjnej,
• obsługa niezbędnych maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• obsługa urządzeń magazynowo-produkcyjnych - m.in. wózka widłowego, suwnicy,
• regularne sprawdzanie stanów magazynowych i ich inwentaryzacja.
Wymagania:
• doświadczenie i uprawnienia – wózek widłowy ( mile widziane suwnica),
• uczciwość, solidność i sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków
• komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
• znajomość obsługi komputera
• samodzielność i odpowiedzialność,
• przy wykonywaniu prac produkcyjnych niezbędna będzie umiejętność obsługi
elektronarzędzi,
• doświadczenie w podobnej pracy będzie atutem.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie przez cały rok,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie 1-zmianowym,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
• po okresie próbnym możliwość dodatkowej premii uzależnionej od jakości wykonywanej pracy,
• przeszkolenie niezbędne dla osób bez doświadczenia
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Zachęcamy do składania aplikacji bezpośrednio poprzez naszą stronę www.nitus.pl/kariera
Dokumenty można składać także bezpośrednio : JURKÓW 304c
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zachęcamy do składania aplikacji bezpośrednio poprzez naszą stronę
www.nitus.pl/kariera lub na adres : rekrutacja@nitus.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).

