Kim jesteśmy?
Firma Yetico S.A. to jeden z największych producentów styropianu w Polsce. Nasze produkty znajdują zastosowanie
jako materiały termoizolacyjne w budownictwie oraz jako opakowania w branżach takich jak: AGD, RTV, meblarstwo,
stolarka otworowa. Firma została założona w roku 1990. Posiada cztery zakłady produkcyjne (Olsztyn, Mława,
Galewice, Gorzów Wielkopolski). Z powodzeniem obsługujemy małe, średnie oraz duże firmy typu sieci DIY.
Działamy na terenie całej Polski oraz Niemiec.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, aplikuj na stanowisko:
ELEKTRYK W DZIALE UR
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Zakres obowiązków:





utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w firmie
usuwanie problemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych – zapewnienie ciągłości produkcji
serwisowanie, przeglądy i konserwacja urządzeń
współpraca z liderami poszczególnych działów

Wymagania:







średnie wykształcenie kierunkowe
praktyczna znajomość elektrotechniki
kreatywność, samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz dobra organizacja pracy
doświadczenie na podobnym stanowisku w utrzymaniu ruchu w zakładzie produkcyjnym
posiadanie uprawnień elektrycznych SEP, min. 1KV
umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, czytania rysunków technicznych

Oferujemy :
 po 3-miesięcznym okresie próbnym atrakcyjny system premiowania
 pracę w rozwijającej się firmie o mocnej pozycji rynkowej
 możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o system szkoleń
 stabilne warunki zatrudnienia
 pakiet socjalny (min. ubezpieczenie grupowe, nagroda roczna, karty sportowe)
Dołącz do nas, przesyłając swoje CV.

Zapewniamy pełną dyskrecję podczas procesu rekrutacyjnego.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) uprzejmie informujemy, że
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Yetico S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 17A, 10-416 Olsztyn. Pana/Pani dane osobowe
przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora)
i przechowywane będą do czasu jego zakończenia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym o profilowanie.
W związku z tym, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wykraczających poza zakres danych określonych
w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy może odbyć się na podstawie Pana/Pani zgody, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Yetico S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul.
Towarowej 17A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, a
konsekwencją ich niepodania jest wykluczenie z udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

