Droga Kandydatko, Szanowny Kandydacie
Cieszymy się, że odwiedziłeś zakładkę KARIERA firmy AXIS z Węglewa.
AXIS GROUP to polska firma produkująca wyposażenie kuchenne. Podstawą naszej działalności jest
produkcja i sprzedaż wysokojakościowych zlewozmywaków z granitu. Posiadamy 20-letnie
doświadczenie w naszej branży, a od 2016 roku nasze produkty wytwarzamy w nowoczesnej fabryce
zlokalizowanej w Węglewie koło Pobiedzisk w Wielkopolsce.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w tej części powiatu i posiadamy atrakcyjną ofertę dla
pracowników. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą z nami, aplikuj na poniższe stanowiska:

PRACOWNIK PRODUKCJI
Nasze oczekiwania:




Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym;
Zaangażowanie i chęć pozostania z nami na dłużej;
Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem, ale nie stanowi
warunku koniecznego – wszystkie nauczymy Cię poprzez wewnętrzny system szkoleń
😊

Nasza oferta:









Umowa o pracę i zatrudnienie bezpośrednio w Axis Group (bez pośredników);
Praca w nowo wybudowanym, jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w
okolicy (miejsce pracy: Węglewo k. Pobiedzisk);
Praca przy nowoczesnej, w dużej części zautomatyzowanej linii produkcyjnej;
Szkolenie wprowadzające i przyuczenie do wykonywanej pracy;
Odzież ochronna oraz niezbędne narzędzia do pracy;
Przyjemna atmosfera w pracy;
Posiłek w czasie pracy oraz nielimitowane napoje;
Stałe wynagrodzenie, premie motywacyjne oraz dodatek za dojazdy do pracy

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem PRACOWNIK
PRODUKCJI na adres e-mail. Pod numerem telefonu (61) 815 -20 -34 udzielamy również
podstawowych informacji o pracy na tym stanowisku.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe podane w cv będą zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów
prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem danych będzie spółka Axis Group Sp. z o.o. z siedzibą w Węglewo (62-010) 8a. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich
poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych
danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

