Glasmark Sp. z o.o. to nowoczesna firma z ponad 28-letnią tradycją na rynku, nie tylko
polskim, lecz także światowym.
Jesteśmy liderem w branży szklarskiej. Zajmujemy się zdobieniem szkła użytkowego i
dekoracyjnego.
Więcej o nas znajdą Państwo na stronie www.glasmark.pl
Firma Glasmark Sp. z o.o., w związku z rozwojem firmy, poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku:

Operator Automatycznej Linii Lakierniczej
(przyuczenie do stanowiska)
Miejsce pracy: Krosno, woj. Podkarpackie

Zadaniem Operatora jest obsługa i nadzorowanie urządzeń wchodzących w skład automatycznej
linii lakierniczej – malowanie natryskowe produktów szklanych i ceramicznych, takich jak: kubki,
kieliszki, pojemniki.
Nadzorowanie pracy linii lakierniczej polega na :
o
o
o

Kontroli norm ilościowych,
Wizualnej kontroli jakości malowania / produktu,
Nadzór nad prawidłową pracą maszyny.

Oferujemy :
•
•

przyuczenie do pracy na stanowisku,
wynagrodzenie dopasowane do kwalifikacji i doświadczenia pracownika.

Oczekujemy:
•
•
•

wykształcenia technicznego lub zdolności technicznych
dyspozycyjności do pracy w systemie 3 zmianowym
Zaangażowania w wykonywane obowiązki

Zapraszamy do współpracy!
Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. W wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska, na które Państwo
aplikują.
Adres e-mail: rekrutacja@glasmark.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Glasmark Sp z o.o. moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę oraz na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie
zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną. W
razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie
usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez
firmę Glasmark Sp. z o.o.. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy
przesyłać na adres: rekrutacja@glasmark.pl

