Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie
produkujących glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe.
Cały zespół firmy pracuje z pasją, ceniąc bezpośredni kontakt z klientem, tak aby znaleźć jak najlepsze
kompleksowe rozwiązania ogniotrwałe, od projektu do instalacji i serwisu.
Razem możemy skutecznie konkurować na globalnym rynku.
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU.

OPERATOR MASZYN
Miejsce pracy: Żarów
WYMAGANIA:
1. Wykształcenie zawodowe
2. Uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu kabiny – mile widziane
3. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych – mile widziane
4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność
5. Zaangażowanie w wykonywane zadania
OPIS STANOWISKA:
1. Dobór surowców do procesu produkcji
2. Obsługa i konserwacja urządzeń krusząco-mielących
3. Bieżąca konserwacja i dbałość o prawidłową eksploatację obsługiwanych urządzeń
4. Rejestracja danych w systemie komputerowym
OFERUJEMY:
1. Wynagrodzenie stałe + premia.
2. Dofinansowane posiłki
3. Szkolenia w zakresie wymaganych na stanowisku kwalifikacji.
4. Możliwość podjęcia stałej pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
5. Atrakcyjny pakiet benefitów- bony świąteczne, bilety na wydarzenia kulturalno- sportowe, program dodatkowej
opieki medycznej, program sportowy, ubezpieczenie grupowe, wycieczki firmowe.
Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres email: rekrutacja@pco.pl
z nazwą stanowiska w temacie maila.
Szczegółowe informacje dostępne pod nr. 74 / 856 26 09

Przesłanie do Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej „Żarów” S.A. danych osobowych w zakresie szerszym niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez
Polską Ceramikę Ogniotrwałą „Żarów” S.A. w celu prowadzenia rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Jeżeli zgadza się Pan/Pani na uwzględnianie kandydatury w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w CV/liście motywacyjnym klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Ceramikę Ogniotrwałą „Żarów” S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby kolejnych
rekrutacji w przyszłości. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie.
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PRACOWNIK PRODUKCJI
Miejsce pracy: Żarów
CZEGO OCZEKUJEMY:
Wykształcenia zawodowego,
Umiejętności pracy w zespole.
Gotowości do pracy w systemie zmianowym,
Braku przeciwskazań do dźwigania ciężarów,
Doświadczenia w zakładzie produkcyjnym.- będzie dodatkowym atutem,
Sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań, przestrzeganie ustalonych standardów jakościowych i ilościowych.
Mogą aplikować również osoby bez doświadczenia, zapewniamy wsparcie i szkolenie naszych trenerów wewnętrznych.
GŁÓWNE ZADANIA
Paca na wydziałach produkcyjnych związanych z produkcja materiałów ogniotrwałych.
Obsługa pras, formowanie wyrobów ogniotrwałych zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi.
Wykonywanie wymaganych czynności kontrolno-pomiarowych.
Rozładunek wyrobów na palety, opisywanie i foliowanie palet.
DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W PCO
Jako Firma z duży potencjałem zapewniamy stabilna pracę , w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, z dużym
doświadczeniem w branży. Swoim pracownikom zapewniamy wynagrodzenie stałe oraz premię. Dajemy możliwość
skorzystania z licznych benefitów pracowniczych jak: bony świąteczne, bilety na wydarzenia kulturalno- sportowe,
program dodatkowej opieki medycznej, program sportowy, ubezpieczenie grupowe, wycieczki firmowe.
Jako Firma dajemy możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach branżowych.
Umożliwiamy skorzystanie z bezpłatnych posiłków (od 15 do 30 w skali miesiąca).
Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres email: rekrutacja@pco.pl
z nazwą stanowiska w temacie maila.
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ŚLUSARZ UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Żarów
WYMAGANIA:
1. Wykształcenie minimum zawodowe (ślusarz-mechanik).
2. Doświadczenie zawodowe 1-2 lata na stanowisku ślusarza remontowego.
3. Znajomość zagadnień z zakresu: mechaniki, hydrauliki i pneumatyki.
4. Znajomość rysunku technicznego.
5. Mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego, uprawnienia spawalnicze.
6. Umiejętność rozwiązywania problemów.
7. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność.
OPIS STANOWISKA:
1. Zapewnienie bezpiecznego, bezawaryjnego i ekonomicznego ruchu powierzonych maszyn i urządzeń.
2. Przeprowadzanie bieżących oraz planowanych przeglądów stanu maszyn, urządzeń, instalacji i ich zamontowania.
3. Wykonywanie bieżących oraz planowanych prac konserwacyjnych i remontowych.
4. Dokonywanie wpisów w istniejącej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej.
5. Proponowanie rozwiązań w celu optymalnego wykorzystania parku maszynowego.
OFERUJEMY:
1. Wynagrodzenie stałe + premia.
2. Dofinansowane posiłki
3. Szkolenia w zakresie wymaganych na stanowisku kwalifikacji.
4. Możliwość podjęcia stałej pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
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Wolne stanowisko pracy w Żłobku!
Rekrutacja kadry w Żłobku przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu - na stanowisko kucharki (2 etaty)
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko kucharki w żłobku. Dokumenty można składać do dnia
04.03.2019 godz. 10:00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wymagania podstawowe:
osoba spełnia wymagania zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia
4 lutego 2011r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 603).
posiada umiejętność posługiwania się kuchennymi urządzeniami mechanicznymi,
posiada podstawową wiedzę o pracy w kuchni,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, sumienna, zaangażowana i samodzielna, dokładna oraz posiada
umiejętność pracy w zespole.
osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
osoba spełnia wymagania zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego
2011r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 603).

Obowiązki na stanowisku pracy m.in.:
1. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż i wymogów sanitarnych.
2. Przyrządzanie zdrowych posiłków według ustalonego jadłospisu, zgodnie z normami i
wymogami racji pokarmowych dla dzieci w wieku do 3 lat.
3. Współpraca ze specjalistą do spraw zaopatrzenia w zakresie sporządzania dekadowych
jadłospisów.
4. Oszczędne i racjonalne wykorzystanie pobranych z magazynów surowców żywnościowych do
sporządzenia posiłków zgodnie z jadłospisem.
5. Prawidłowe porcjowanie i wydawanie posiłków w wyznaczonych godzinach.
6. Przygotowywanie codziennych próbek z każdego posiłku i należyte ich zabezpieczenie.
7. Przestrzeganie wzorowego porządku i czystości w pomieszczeniach kuchni, zmywaka i
magazynów.
6. Mycie i konserwacja urządzeń kuchennych.
8. Wykonywanie czynności związanych z systemem HACCP.
Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Dyrektora Żłobka nr 1 w
Strzegomiu), należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Gminy Strzegom przy ul. Rynek 38 w
Strzegomiu w godzinach 08:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia
wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Dokumenty proszę składać do
dnia 04.03.2019 do godziny 10:00. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania
kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.
Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych
zostaną protokolarnie zniszczone.

Monika Lasota- Molis

OFERTA PRACY
Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o. to trzydziestoletnie doświadczenie i rozpoznawalna
marka. Od początku naszej działalności współtworzymy rynek outsourcingu, specjalizując się w
usługach z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymania czystości.

Stanowisko:

Pracownik utrzymania czystości

Miejsce wykonywania pracy: Rusko (koło Jaroszowa, gm. Strzegom)
Ilość wolnych wakatów: 3

Oferujemy:
- pracę jednozmianową od 6:00 do 14:00
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej
rozwijającej się firmie
- stałe terminowo wypłacane wynagrodzenie
-dofinansowanie do leków dla osób niepełnosprawnych
-dofinansowanie kosztów dojazdu dla osób niepełnosprawnych

W związku z posiadanym statusem zakładu pracy chronionej
oferujemy możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Mail:

rekrutacja@jarexs.pl

667 686 965
Nr Tel. 724 700 250
Nr Tel.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PU JAREXS Sp. z o.o. ul. Okólna 1a, 59-220 w Legnicy w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazanym stanowisku, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do trzech (3) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

