
 

 

 

CB Grupa specjalizuje się w produkcji i dystrybucji specjalistycznych materiałów 
budowlanych. Działa na rynku polskim i międzynarodowym od przeszło 20 lat.    

Obecnie poszukuje osoby na stanowisko: 
 

 
OPERATOR LINII PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH  

 
 
Miejsce pracy: Ozimek, zakład produkcyjny GLOBAU Sp. z o.o. 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 obsługa i zapewnienie efektywnej pracy linii produkcji folii polipropylenowej, 

 bieżący monitoring parametrów technicznych oraz jakościowych wytwarzanego produktu,  
wdrażanie odpowiednich działań korygujących, 

 dokonywanie manualnych poprawek, usuwanie awarii na linii, dbanie o stan techniczny urządzeń 
oraz czystość i porządek na stanowisku pracy, 

 realizowanie  produkcji  według  bieżących  planów  produkcyjnych, wypełnianie raportów 
produkcji na komputerze, 

 ścisła współpraca z zespołem produkcyjnym: liderami, magazynem, działem jakości i działem 
utrzymania ruchu, 

 udział w szkoleniach z zakresu obsługi linii produkcyjnej, 

 przestrzeganie wewnętrznych procedur, zasad BHP i p/poż.. 

Idealnego kandydata powinno cechować: 
 

 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, 

 doświadczenie w obsłudze technicznej maszyn i urządzeń, mile widziane doświadczenie na 
stanowisku operatora linii  w parku maszynowym sterowanym i ustawianym komputerowo,  

 umiejętność czytania oraz dostosowywania się do instrukcji technicznych i stanowiskowych, 

 umiejętność obsługi wózka widłowego oraz suwnicy będzie dodatkowym atutem, 

 sumienność i dokładność, umiejętności manualne, 

 umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność (gotowość do pracy w systemie zmianowym), 

 znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. 
 
Oferujemy: 
 

 umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, dofinansowanie do nauki, 

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku stale zwiększającej obroty, 

 praca długotrwała nie sezonowa,  

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia 
 od 3500 PLN brutto + premia do 50% (uzależniona od wydajności i jakości pracy), 

 możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, awansu stanowiskowego i płacowego.  
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających CV do 30.03.2018 roku na adres mailowy 
biuro@cb.com.pl z tematem wiadomości Operator Linii Przetwórstwa Tworzyw. 

Numer telefonu: 77 400 50 46 
 

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. Dz. U. z 2002., Nr 101, poz.923 ze zm.  

Oferty pozbawione w/w klauzuli nie będą rozpatrywane. 


