Od ponad 70 lat przygotowujemy soczewki dla naszych klientów. Jesteśmy częścią globalnego lidera w branży optycznej
Grupy EssilorLuxottica. Codziennie produkujemy 4000 soczewek okularowych.
Głęboko wierzymy w naszą misję: „Poprawa jakości życia poprzez poprawę jakości widzenia”, dlatego codziennie rozwijamy
naszą wiedzę i stosowane przez nas technologie.
Jeśli nasza misja jest spójna z Twoją, dołącz do naszego zespołu.

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH
w Dziale Obróbki
miejsce pracy: Jelenia Góra
(numer oferty: TO/01/06/2019)
Twoje zadania:
•
•
•

Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych.
Bieżący nadzór nad pracą urządzeń.
Dbanie o wysoką jakość produktu oraz terminowość zamówień.

Nasze oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

Umiejętność pracy w zespole.
Umiejętność pracy pod presją czasu.
Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
Bardzo dobra organizacja pracy.
Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym.
Zaangażowanie i chęć do nauki.
Doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku.
Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku.
Umowę o pracę i terminowe wynagrodzenie.
Pracę w zgranym zespole.
Dodatkowe benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie PZU dla Ciebie i Twoich bliskich, dofinansowanie zajęć
sportowych – karta MultiSport, dofinansowanie do okularów, możliwości nabywania akcji firmy.

Prześlij nam swoje CV na adres rekrutacja@jzo.com.pl
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Ludwika Waryńskiego 12.
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 JZO S.A. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko
operator maszyn produkcyjnych 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 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze
(58-500) przy ul. Ludwika Waryńskiego 12 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

