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Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 3429  NIP 646-143-10-43, Regon 276659535  

Talent Partners - Doradztwo Personalne 

Jesteśmy firmą zajmującą się rekrutacjami na stanowiska średniego i wyższego szczebla. 
Prowadzimy poszukiwania doświadczonych specjalistów, inżynierów i managerów dla poważnych i 

renomowanych 
firm o ugruntowanej pozycji na rynku dających dalsze możliwości rozwoju. 

Zapraszamy do aplikowania na nasze oferty pracy – szczegóły: www.talentpartners.pl  

Dla naszego Klienta dużej, międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży automotive z siedzibą w okolicach 
Strzelec Opolskich poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Pracownik Obsługi Maszyn 

Mile widziani absolwenci z wykształceniem technicznym, w tym absolwenci uczelni, techników lub szkół 
zawodowych. Jeśli nie masz doświadczenia i szukasz swojej pierwszej pracy, nie martw się – wszystkiego cię 

nauczymy. 

Najważniejsze obowiązki: 

 ustawianie parametrów maszyn i ich programowanie 
 kontrola jakości produkowanych komponentów  
 czytanie rysunków technicznych 
 uzupełnianie dokumentacji produkcyjnej  
 współpraca  z działem utrzymania ruchu 
 konserwacja obsługiwanych maszyn 

 
Wymagania: 

 umiejętność posługiwania się narzędziami, np. pomiarowymi 
 możliwość pracy w systemie 3-zmianowym 
 umiejętność podstawowej obsługi komputera 
 odpowiedzialność i zaangażowanie 
 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 

 
Mile widziane: 

 doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych 
 
Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie z branży automotive 
 wynagrodzenie w systemie premiowym 
 zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 liczne dodatki oraz benefity do wynagrodzenia 
 dofinansowania do obiadów 
 szerokie perspektywy rozwoju zawodowego 

 

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV  na adres: info@talentpartners.pl 

Szczegóły w naszym serwisie: www.talentpartners.pl   

 
W przesłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

Posiadamy certyfikat w zakresie prowadzenia działalności doradztwa personalnego - wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 
nr 3429. 


