„Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o.
zatrudni pracownika na stanowisko:

OPERATOR CNC
Oczekiwania:
➢ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane) lub chęć przyuczenia się,
➢ umiejętność czytania rysunku technicznego,
➢ umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi.
Oferujemy:
➢
➢
➢
➢

umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
pracę w systemie 1-zmianowym (godz. 600-1400),
stabilne warunki zatrudnienia,
pakiet benefitów m.in.: świadczenia socjalne z okazji świąt, karty przedpłacone dla dzieci
Pracowników, nieoprocentowane pożyczki dla Pracowników.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@narzedziownia-mechanik.pl lub składać
osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140 (wjazd od ul. Elektrycznej), 62-800 Kalisz
w godzinach 700-1500.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie jednej z poniższych klauzul:
▪

▪

na potrzeby tej rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Narzędziownia-Mechanik”
Sp. z o.o. moich danych osobowych, dostarczonych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, w celu
obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych”,
na potrzeby tej i kolejnych rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „NarzędziowniaMechanik” Sp. z o.o. moich danych osobowych, dostarczonych przeze mnie w dokumentach
aplikacyjnych, w celu obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., ul. Częstochowska 140, 62-800
Kalisz. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(„RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz.1000) w celu obecnie prowadzonej rekrutacji do czasu jej zakończenia lub w przypadku
wyrażenia zgody także w przyszłych rekrutacjach.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Realizacja
powyższych praw może się odbyć poprzez wskazanie swoich żądań w formie pisemnej na adres siedziby Spółki
lub elektronicznie na adres: kadry@narzedziownia-mechanik.pl.

