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BILPLAST S.A.  

Jesteśmy firmą, która od 42 lat działa na rynku łódzkim. Specjalizujemy się w produkcji elementów 
z tworzyw sztucznych. Jesteśmy partnerem i dostawcą dla przemysłu gospodarstwa domowego 

oraz Automotive.  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Magazynier Części Zamiennych 
 

Miejsce pracy: Łódź, ul. Obywatelska 117 

Jeżeli jesteś osobą, która: 

• Ma wykształcenie techniczne i wiedzę z budowy maszyn  
• Zna się na zamawianiu części zamiennych   
• Posiada umiejętność czytania rysunku technicznego 
• Biegle obsługuje komputer 
• Pracuje pod presją czasu i  ma zdolności organizacyjne 
• Jest rzetelna i odpowiedzialna 
• Posiada prawo jazdy kat. B 

Aplikuj do nas: adres e-mail  rekrutacja@bilplast.com.pl 

Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

• Poszukiwanie, ofertowanie, zamawianie oraz inwentaryzacja części zamiennych 

• Przygotowaniem dokumentacji do UDT 

• Przygotowanie części do przeglądów maszyn 

• Tworzenie nowych indeksów w systemie 

• Archiwizowanie faktur  

Co dostaniesz w zamian: 

• Umowa o pracę 
• Dzień wolny w dniu Twoich urodzin 
• Świadczenia socjalne takie jak bony świąteczne, dofinansowanie do wczasów pod gruszą 
• Ubezpieczenie grupowe 
• Dodatek żywieniowy 

Dołącz do nas i przekonaj się, że współpraca z BILPLAST oznacza ciągły 
rozwój i nowe wyzwania.  
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• Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych 

osobowych w procesie rekrutacji: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze 
mnie dokumentach aplikacyjnych przez BILPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 94-104, ul. 

Obywatelska 117, w celu realizacji procesu 
rekrutacji.”                                                                    

• Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, 
prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści: 

• „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych 

przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BILPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 94-104, 
ul. Obywatelska 117, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

• Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 

• Informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BILPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
94-104, ul. Obywatelska 117. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na 

adres e-mail: rekrutacja@bilplast.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w 
przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - w celu realizacji przyszłych procesów 

rekrutacji. 
3) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne 

5) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku 
wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych 
procesów rekrutacji. 
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