
Agencja Pracy Tymczasowej Select, firma działająca w obszarze doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy 

oraz pracy tymczasowej, należąca do Business Solutions Wojciech Karłowski (nr W rej. Agencji Zatrudnienia: 

3891), dla swojego Klienta, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH SEMPERTRANS 

 

Nr ref.: OPERATOR/SEMPERTRANS 

Miejsce pracy: Rogowiec 

Rodzaj pracy: praca tymczasowa 

 

Poszukujemy pracowników do pracy na wydziale produkcji linek stalowych oraz na wydziale produkcji taśm 

przenośnikowych. 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć obsługa maszyn produkcyjnych, przestrzeganie 

zasad BHP oraz dbanie o wysoką jakość wyrobów. 

 

Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: 

- Wykształcenie zawodowe lub średnie (mile widziane wykształcenie techniczne). 

- Uprawnienia na wózki widłowe UDT lub uprawnienia na suwnice UDT. 

- Odpowiedzialność. 

- Umiejętność pracy w zespole. 

- Wysoka motywacja do pracy. 

 

Osobie zatrudnionej oferujemy: 

- Praca na pełny etat w oparciu o umowę o pracę tymczasową w systemie 4-brygadowym. 

- Wynagrodzenie 2763 zł brutto na okresie próbnym, po okresie próbnym 3104 zł brutto ! 

- Praca w niedzielę wynagradzana 100% dodatkiem. 

- Umowa o pracę tymczasową. 

- Najlepszych pracowników firma zatrudni na stałe. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na 

adres: biuro@select-hr.pl lub informacja pod telefonem 512 165 850 

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na 

przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Business Solutions do celów 

rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać 

przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania 

danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze 

względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i 

informacji w nich zawartych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji." 
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