Pracownik produkcyjny
NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze poszukuje pracowników do obsługi maszyn i urządzeń
wytwarzających włókniny techniczne. Wyroby Spółki wykorzystywane są przez sektor higieny
osobistej, przemysłowej, gospodarstw domowych, a także branżę medyczną.
Zapewniamy:
▪ ciekawą i stabilną pracę w dużej i prężnie rozwijającej się firmie,
▪ zatrudnienie tylko na podstawie umowy o pracę,
▪ możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez cyklicznie organizowane kursy
i szkolenia,
▪ bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz przyjazne warunki pracy,
▪ poza wynagrodzeniem zasadniczym premie miesięczne oraz dodatki płacowe.
W firmie obowiązuje system pracy zmianowej, a pracownicy działają w niewielkich brygadach.
Poszukujemy osób odpowiedzialnych, sumiennych, a przede wszystkim chętnych do pracy i uczenia
się. Spółka stwarza duże możliwości rozwoju.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w NOVITA S.A. prosimy o przesłanie swojego CV.

Podanie przez Panią/Pana w CV szerszego zakresu danych osobowych niż niezbędne do udziału w procesie
rekrutacji/wymagane Kodeksem pracy (chociażby w postaci zdjęcia w CV czy informacji na temat zainteresowań), traktujemy
jako zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z rekrutacją. Umieszczenie takich danych zależy tylko od Pani/Pana
i jest całkowicie dobrowolne – proszę pamiętać, że zgodę można wycofać w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Dekoracyjnej 3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje,
a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się
na stronie www.novita.pl/aplikuj-na-stanowisko.html

