Essilor Optical Laboratory Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, światowego lidera branży
optycznej – Grupy Essilor International z siedzibą we Francji, istniejącej przeszło 160 lat na rynku. Jesteśmy
światowym liderem w swojej branży w zakresie innowacyjności technologii, procesów oraz produktów.
Od 2002 roku produkujemy w Warszawie najwyższej jakości soczewki okularowe na indywidualne zamówienia
naszych klientów. Naszą kluczową misją jest poprawiać jakość widzenia poprzez zapewnienie dostępu do
innowacyjnych produktów wysokiej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Grupa bardzo prężnie
rozwija swoją działalność, koncentrując się głównie na rynkach europejskich, azjatyckich oraz północnoamerykańskich,
zatrudniając przeszło 65 000 pracowników na całym świecie.
Nasze laboratorium recepturowe w Warszawie zatrudnia ponad 500 osób.

PRACOWNIK PRODUKCJI w FIRMIE OPTYCZNEJ
Miejsce pracy: Warszawa, Targówek / Annopol

Do Twoich głównych obowiązków należeć będą:


Obsługa nowoczesnych urządzeń do produkcji soczewek okularowych



Praca manualna oraz operowanie drobnymi narzędziami



Dbanie o jakość produktów oraz terminowość zamówień



Przestrzeganie i postępowanie zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zasadami



Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Oczekujemy od Ciebie:


Motywacji do pracy, zaangażowania



Chęci do nauki, rozwijania swojej wiedzy i umiejętności



Zdolności manualnych oraz dokładności



Orientacji na jakość i terminowość realizacji zamówień



Elastyczności i gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym



Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji oraz w pracy zmianowej

Jako Pracodawca zapewnimy Ci:
• Pracę w firmie o bardzo dobrej i stabilnej pozycji na rynku
• Bezpośrednie, wieloletnie zatrudnienie na umowę o pracę
• Konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki stażowe
• Rozbudowany pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, dofinansowanie świąt i wakacji,
karta Sport & Kultura, wycieczki integracyjne, bilety na koncerty, dofinansowanie posiłków firmowych,
grupowe ubezpieczenie PZU, szczepienia przeciwko grypie
• Możliwość uczestniczenia w programie oszczędnościowym
• Raz do roku bezpłatną parę najlepszych soczewek, zniżki na produkty Essilor
• Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w bardzo nowoczesnym laboratorium produkcyjnym
Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy, prosimy o przesłanie swojego CV za pośrednictwem
przycisku Aplikuj.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Essilor
Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji na podstawie Rozporządzenia 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 (określane jako “RODO”).
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul Annopol 3. Ponadto informujemy, że:




Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko Pracownik Produkcji w Firmie Optycznej oraz na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody.



Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.



Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 8 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
POPRZEZ POPRAWĘ WIDZENIA
www.grupaessilor.pl

