Firma produkcyjna Nordfish – Foodmark Sp. z o.o., będąca częścią Lisner Sp. z o.o., poszukuje
kandydatów na stanowisko:
ELEKTROMECHANIK
Miejsce pracy: Charzyno k. Kołobrzegu
Opis stanowiska:
•
•
•

Kontrola stanu technicznego maszyn, urządzeń, instalacji pneumatycznych i elektrycznych,
Konserwacje i bieżące naprawy oraz stały nadzór nad sprawnością techniczną maszyn i urządzeń
produkcyjnych,
Obsługa Techniczna i wykonywanie przezbrojeń linii produkcyjnych.

Wymagania:
•
•
•

Wykształcenie min. średnie techniczne (elektryk, mechanik, automatyk lub pokrewne) lub
doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uprawnienia SEP do 1 kV,
Gotowość w pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży spożywczej,
Premia wskaźnikowa i frekwencyjna,
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
Bezpłatny transport z wybranych kierunków,
Praca w przyjaznym zespole,
Szkolenia.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?
W takim razie czekamy na Twoje zgłoszenie: rekrutacja@lisner.com.pl
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję jak niżej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lisner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60479) przy ulicy Strzeszyńskiej 38/42, zwana dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie Lisner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nordfish Foodmark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego którym od 25 maja 2018 roku będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować
niemożnością lub odmową zawarcia umowy z Administratorem.

