
 
 
Patrol Group jest liderem branży DIY. Jako firma jesteśmy obecni na rynku od ponad 20 lat, obsługujemy klientów w całej 
Europie i wchodzimy na rynek amerykański i azjatycki. 
Tworzymy wyjątkowe produkty z tworzyw sztucznych (skrzynki narzędziowe, pojemniki magazynowe, akcesoria ogrodowe  
i wiele innych), które wspierają zarówno profesjonalistów, jak i amatorów w ich pracy oraz hobby na całym świecie.  
Zatrudniając się w Patrol Group, staniesz się częścią organizacji będącej w fazie dynamicznego wzrostu, 
ułatwiającej pracownikom profesjonalny rozwój, dającej im możliwość realnego wpływu na działalność biznesową firmy oraz 
wspierającej innowacje. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Pilarz – operator piły taśmowej 
 
Miejsce pracy : Wieluń, ul. Fabryczna 10 
 
Opis stanowiska: 
 

 Obsługa piły taśmowej – cięcie profili aluminiowych, 

 Wymiana taśmy tnącej, 

 Pomiary obrobionych elementów, 

 Wypełnianie kart produkcyjnych i przestrzeganie procedur produkcyjnych przekazanych przez przełożonego, 

 Cykl pracy: 3 zmiany 5 dni w tygodniu 
 
Nasze wymagania: 

 Praktyczna umiejętność obsługi maszyn z grupy przecinarki taśmowe, 

 Podstawowa obsługa narzędzi pomiarowych takich jak suwmiarka, 

 Dokładność, 

 Sumienność. 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy; 

 stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego 

 przeszkolenie do pracy 

 przyjazną atmosferę pracy i wsparcie zespołu; 

 pakiet dodatkowych benefitów; 

 dofinansowanie dojazdów do pracy 
 

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk: 

 
 

Kontakt z nami: Tel.  509 211 429 lub osobiście przy ulicy Fabrycznej 10 

 

APLIKUJ 

 https:/

/system.er

ecruiter.pl/

FormTempl

ates/Recrui

tmentForm

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.)". 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2a3c4fc4d0ea4d2d9bd641c6a0bb0ee8

