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Ustaw powiadomienia
o ofertach tego
pracodawcy

Zakład Produkcji Suwaków Coats Polska jest odlewnią stopów cynkowych i produkuje metalowe komponenty
do zamków błyskawicznych głównie dla zagranicznych oddziałów koncernu.
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:
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Stwórz profesjonalne
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Wydrukuj ofertę

Coats Polska Sp. z o.o.
to część międzynarodowego koncernu Coats plc, specjalizującego się w produkcji nici do szycia oraz zamków
błyskawicznych.
http://www.coatsindustrial.com/pl/products-applications/zips

Miejsce pracy: Łódź
Region: łódzkie

Opis stanowiska:
Do głównych zadań na w/w stanowisku należą:
obsługa maszyn (wtryskarki, separatory, kruszarki, polerki, myjki i maszyny montażowe oraz kalibrujące)
zapewnienie jakości, surowca, komponentów i pojemników na produkty oraz transport ręczny w
wyznaczone miejsce / proces
raportowanie produkcji
natychmiastowe informowanie o usterkach i przestojach bezpośrednich przełożonych
przestrzeganie przepisów BHP adekwatnych do dane obszaru/stanowiska pracy

Wymagania:
Wysokie standardy BHP
Chęć nauki i samodoskonalenia
Odpowiedzialność za jakość w toku produkcji
Precyzja i zdolności manualne
Samodzielność, odpowiedzialność
Mile widziane:
Wykształcenie techniczne, kierunkowe lub praktyczne doświadczenie w pracy, w produkcji seryjnej
Doświadczenie w precyzyjnych operacjach szlifiersko–ślusarskich i mechanicznych
Doświadczenie zawodowe na innych, podobnych stanowiskach produkcyjnych

Oferujemy:
Pracę w środowisku międzynarodowego koncernu
Szkolenie i przyuczenie do wymagań i specyfiki naszej branży
Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
Różnorodność zadań w bezpośrednim kontakcie z produkcją
Pracę w wieloosobowym, doświadczonym zespole fachowców
Bezpieczne i stabilne zatrudnienie
Wymagane dokumenty: CV.
List motywacyjny mile widziany.
Proszę o NAZYWANIE przesyłanych aplikacji następująco:
dla Curriulum Vitae np.: Kowalski Jan CV
dla listu motywacyjnego np.: Kowalski Jan LM
Zachęcamy również do wysyłania lub osobistego składania aplikacji w Zakładzie: ZPS Coats Polska Łódź 94-104,
ul. Nowe Sady 2.

Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

Aplikuj

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Coats Polska Sp z
o.o. z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Coats Polska Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul.Kaczeńcowej
16. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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