Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin
z siedzibą w Woli Rębkowskiej
poszukuje pracowników na stanowisko :
Operator maszyn i urządzeń
Główne obowiązki :
•
•

Obsługa maszyn produkcyjnych
Nadzór na poprawnym przebiegiem procesu

Oczekiwania:
•
•
•
•

Mile widziane doświadczenie na produkcji
Szybkość działania oraz chęć nauki i rozwoju
Dyspozycyjność, dokładność, sumienność i terminowość
Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:
•
•
•

Zatrudnienie w stabilnej firmie z tradycjami
Gwarantujemy umowę o pracę na pełny etat (ZUS, urlop, świadczenia socjalne ).
Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie dokumentów na adres
kadry@osmgarwolin.pl lub osobiście w siedzibie OSM Garwolin 08-410 Wola Rębkowska
ul. Ogrodowa 17 pokój nr 17 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 682-22-61 w 321.
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 OSM Garwolin z siedzibą w Woli Rębkowskiej zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Administratorem danych osobowych kandydata jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 . Pozyskane dane będą przetwarzanie
wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na
podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej
brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie
rekrutacji.
Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej OSM Garwolin o
której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na
stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu. Kandydat ma prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania.
W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i
niewyrażeniu zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej OSM Garwolin, będą one
usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe
stanowisko.

