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Pracownik Produkcji

Cena:2600,00 pln

Adecco Poland Sp. z o.o. nale?y do mi?dzynarodowej korporacji The Adecco Group – ?wiatowego
lidera w?ród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce
dzia?amy od 1994 roku. Swoj? wiedz? i do?wiadczeniem s?u?ymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie
kraju. W 2018 roku prac? dzi?ki Adecco Poland znalaz?o blisko 52000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o.
jest Agencj? Zatrudnienia nr 364. Dla naszego Klienta obecnie poszukujemy 20 kandydatek/ów na
stanowisko: Pracownik Produkcji Jeste? dyspozycyjna/y, aby rozpocz?? prac? ju? od zaraz? Jeste?
dyspozycyjna/y, aby pracowa? po 8h w godzinach: 6-14, 14-22, 22-6? Je?eli TAK to nie czekaj! Aplikuj
ju? dzisiaj! Wymagania: • Uko?czone 18 lat; • Ksi??eczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub
gotowo?? do wyrobienia) • Dyspozycyjno?? do pracy na trzy zmiany; • Odpowiedzialno?? i
sumienno??. Oferujemy: • Nowe, wy?sze wynagrodzenie - ZAWSZE NA CZAS; • Zatrudnienie w
oparciu o umow? o prac?; • Pakiet rabatów i zni?ek dla Pracowników; • Pomoc w organizacji transportu;
• Zatrudnienie od zaraz! Miejsce pracy: Skawina lub Jawornik k. My?lenic Zainteresowana?
Zainteresowany? Zadzwo? 695 210 233 lub Wy?lij SMS o tre?ci "PRACA" - oddzwonimy!! POLE?
OFERT? ZNAJOMEMU! Zapraszamy do rejestracji bezpo?redniej na adecco.pl Administratorem
podanych dobrowolnie danych osobowych jest Adecco Poland sp. z o.o., z siedzib? w Warszawie pl.
Europejski 2. Dane b?d? przetwarzane w celu przedstawienia satysfakcjonuj?cej oferty wspó?pracy, w
tym b?d? udost?pniane potencjalnym pracodawcom (klientom Adecco) oraz b?d? przetwarzane w celach
kontaktowych. Poniewa? podmioty z Grupy Adecco posiadaj? zró?nicowan? ofert? stanowisk, podane
dane osobowe b?d? udost?pniane do spó?ek z Grupy Adecco tj. Adecco Consulting sp. z o.o.; Adecco
Staffing sp. z o.o.; Modis Polska sp. z o.o. - wszystkie z siedzibami w Warszawie pl. Europejski 2 wy??cznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Powy?sze dotyczy równie? innych danych
przekazanych do Adecco Poland sp. z o.o. drog? elektroniczn?, listown?, b?d? osobi?cie podczas
umówionych spotka?. Inne operacje na podanych danych osobowych mog? by? wykonywane tylko w
przypadku wyra?enia odr?bnej zgody - dotyczy to w szczególno?ci zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych przez podmioty z Grupy Adecco wymienione powy?ej oraz
Adecco Group AG, z siedzib? Sägereistrasse 10, 8152 Glattbrugg, Szwajcaria. Informujemy o prawie do
??dania w ka?dym czasie dost?pu do danych, ich sprostowania, usuni?cia, lub ograniczenia
przetwarzania. A tak?e o prawie cofni?cia zgody na przetwarzanie danych przys?uguj?cym w ka?dym
czasie. W razie pyta? dotycz?cych zasad prywatno?ci i przetwarzania danych w Adecco prosimy o
kontakt pod adresem email: privacy.poland(ma?pa)adecco.com.
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