Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów
odlewniczych zatrudni w Alumetal Poland Sp. z o.o., Zakład Nowa Sól pracownika na stanowisku:

SORTOWACZ
Miejsce pracy: Nowa Sól, woj. Lubuskie

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

sortowanie złomów ze względu na klasę oraz zanieczyszczenia;
segregowanie i przygotowywanie złomów do dalszego przerobu w zależności od rodzaju,
gatunku i przeznaczenia;
kontrola materiału pod względem zanieczyszczeń;
prace załadunkowe i rozładunkowe.

Wymagania stawiane kandydatom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mile widziane wykształcenie zawodowe;
mile widziane doświadczenie w branży przemysłowej;
mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m3,
żurawie samojezdne;
umiejętność pracy w zespole;
gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym;
dobra organizacja pracy;
zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
motywacja i chęć do pracy;
rzetelność, uczciwość, punktualność.

Proponujemy:
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
bogaty pakiet socjalny;
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy;
grupowe ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach;
pomoc doświadczonego zespołu w okresie wdrożenia do pracy;
niezbędne narzędzia do pracy oraz odzież roboczą;
atrakcyjne wynagrodzenie.

CV prosimy przesłać na adres e-mail:

kadry.nowasol@alumetal.pl
lub pocztą na adres:
Specjalista ds. Kadr i Płac, Alumetal Poland Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa Sól oraz jej
Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez
okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy.
Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal Poland Sp. z o.o. Zakład Nowa
Sól może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w
każdym czasie”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

