Firma InPharm – lider w branży farmaceutycznej w związku z rozwojem poszukuje kandydatów na
stanowisko:
Operator Taśmy Produkcyjnej
Miejsce pracy: Warszawa Rembertów
Dogodny dojazd autobusem 145

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 15,50brutto + 200zł brutto premii
Terminowo wypłacane wynagrodzenie
Po okresie próbnym Umowa o Pracę
Praca od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym 6-14,14-22;
Wdrożenie, opieka konsultanta oraz praca w zgranym zespole;
Opieka medyczna oraz karta Fit-Profit po okresie próbnym;
Możliwość ubezpieczenia członków najbliższej rodziny.
Wraz ze wzrostem doświadczenia możliwość zwiększenia wynagrodzenia

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

Mile widziane doświadczenie w pracy na urządzeniach drukujących typu Ink-jet
Ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych - warunek konieczny;
Umiejętności techniczne
samodzielność
Zaangażowanie i chęci do pracy;
Umiejętność pracy w zespole.

Opis stanowiska:
•
•

Obsługa maszyny do nadruku na kartonikach, etykietach;
Nadzór nad procesem drukowania;

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@inpharm.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inpharm Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością services sp.k. z siedzibą w Warszawie ul Chełmżyńska 249 ;
2. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

3. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa
dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.;
4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Operator Taśmy Produkcyjnej.
8.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

