OPERATOR LINII PAKUJĄCYCH
Lokalizacja: Unilever Polska SA, Fabryka w Bydgoszczy, ul. Kraszewskiego 20 (Os. Okole)
Unilever Polska S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy jest jedną z
najnowocześniejszych fabryk międzynarodowego koncernu UNILEVER. Produkowane przez nas
kosmetyki i chemia gospodarcza to popularne marki takie jak Dove, Lux, Sunsilk, Clear i Domestos, które
cieszą się uznaniem na całym świecie.
Nasza bydgoska fabryka jest na etapie kolejnego dużego rozwoju. Rozbudowa Wydziału Produkcji Kostek
Toaletowych oraz nowe inwestycje na Wydziale Produkcji Kosmetyków wiążą się z dynamicznym
wzrostem zamówień! Dołącz do naszego zespołu! Mamy pracę zarówno dla doświadczonych, jak i
niedoświadczonych kandydatów.

Podstawowe obowiązki na tym stanowisku:






obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
dbanie o utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
uczestnictwo w realizacji procesów usprawnieniowych,
zapewnienie wysokiej jakości produktu zgodnie z wymaganiami klienta,
raportowanie danych produkcyjnych;

Nasze oczekiwania wobec kandydata na tym stanowisku:








wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe techniczne,
mile widziana znajomość technicznej obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych,
mile widziane doświadczenie w pracy na linii produkcyjnej,
znajomość obsługi komputera,
chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym 4-brygadowym według stałego grafiku,
zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

Co oferujemy:




zatrudnienie na umowę o pracę – po max 2 latach od pomyślnej adaptacji oferujemy umowę na
czas nieokreślony,
konkurencyjne, regularnie wypłacane wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki za pracę w
systemie 4-brygadowym, premię roczną, premię kwartalną zadaniową, nagrody w ramach
programów doceniania pracowników,
benefity – Karta Multisport, bezpłatna opieka medyczna w Medicover, tańsze zakupy w sklepiku
zakładowym, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci, Pracowniczy Program
Emerytalny, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, benefity świąteczne,




ciekawą, niemonotonną, dającą satysfakcję pracę w dynamicznie rozwijającej się, dobrze
zorganizowanej firmie zapewniającej bezpieczne środowisko pracy,
zapewniamy praktyczne szkolenia i zdobywanie uprawnień.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń (CV oraz list motywacyjny) wraz z klauzulą
o ochronie danych osobowych, z dopiskiem OPERATOR LINII PAKUJĄCYCH, na adres:
rekrutacja.bydgoszcz@unilever.com lub Unilever Polska S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków, ul.
Kraszewskiego 20 85 – 954 Bydgoszcz.

Więcej informacji o fabryce w Bydgoszczy
https://www.facebook.com/UnileverPolskaFabryki.
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