
 

Patrol Group Sp. z o. o. S.K.A. działa na rynku już od ponad 20 lat. Jesteśmy polską firmą produkującą i sprzedającą produkty   
z tworzyw sztucznych (skrzynki narzędziowe, akcesoria do ogrodów, donice, itp.). Naszymi klientami są największe sieci 
handlowe – w Polsce i na świecie.   
Obecnie do naszego zespołu w Zakładzie Produkcyjnym w Wieluniu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 
Brygadzista/ka w Dziale Montażu 

Nr ref: 28/2018/WLN 

Miejsce pracy – Wieluń 

Opis stanowiska: 

 bieżąca kontrola prawidłowości przebiegu procesu 
montażu 

 bieżące kontrolowanie jakości wyrobów  

 aktywne uczestnictwo w działaniach mających na 
celu usprawnienia procesu montażu oraz poprawę 
bezpieczeństwa 

 koordynowanie i nadzorowanie  zespołu montażu 
 

Wymagania: 

 wykształcenie minimum średnie; 

 doświadczenie na podobnym stanowisku  
w zakładzie produkcyjnym; 

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem; 

 dynamika w działaniu i umiejętności zarażania 
innych pozytywną energią; 

 obsługa komputera – Microsoft Office; 

Oferujemy:

 Odpowiedzialną i ciekawą pracę w strukturach dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu międzynarodowym; 

 Pracę w systemie 2- zmianowym; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Miłą atmosferę w pracy, zgrany i sympatyczny zespół pracowników; 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV: rekrutacja@patrol.pl  

lub dostarczenie do biura: ul. Fabryczna 10, Wieluń 
lub za pomocą formularza: 

 

 
 

www.patrolgroup.com  
 

APLIKUJ 

 https:/

/system.er

ecruiter.pl/

FormTempl

Administratorem danych jest Patrol Group z siedzibą w Kraków 30-694, Koszutki 2 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 
zm.)". 

http://www.patrolgroup.com/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ae6b6d2705af40d8a57d45821c024905

