Wakacyjna praca w firmie OKNOPLAST Sp. z o. o.
dla uczniów KOSTKI - Edycja 2019

Wakacyjna praca w firmie OKNOPLAST Sp. z o. o.
dla uczniów KOSTKI
Edycja 2019

Oknoplast jako firma społecznie odpowiedzialna wspiera młodych ludzi
w zdobywaniu pierwszego doświadczenia na rynku pracy. W ramach programu
współpracy z Liceum KOSTKA masz wyjątkową możliwość zdobycia praktycznego
doświadczenia oraz szansę zatrudnienia w siedzibie firmy w Ochmanowie k. Krakowa.

O FIRMIE
Oknoplast to firma polska o międzynarodowym zasięgu. Jedna z największych firm
produkcyjno-handlowych w Polsce, zatrudniająca ponad 1500 pracowników. Zakład
produkcyjny Oknoplast w Ochmanowie k. Krakowa zajmuje powierzchnię czterdziestu
tysięcy metrów kwadratowych. Firma jest liderem w swojej branży z wizją ciągłego,
dynamicznego rozwoju, jej największymi atutami są uznana marka i wysoka jakość
produkowanych wyrobów. Firma Oknoplast wytwarza okna, drzwi i rolety
o niepowtarzalnym designie i transparentnej jakości.

DLA KOGO
Jeśli jesteś uczniem KOSTKI, masz ukończone 16 lat, jesteś osobą odpowiedzialną,
punktualną oraz systematyczną i szukasz ciekawej oferty pracy wakacyjnej,
dostosowanej do Twoich możliwości – ta oferta jest dla Ciebie!

GDZIE
OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, gm. Niepołomice

KIEDY
W dowolnym okresie pomiędzy 01 lipca a 30 sierpnia 2019 r. Dokładny termin i czas
pracy ustalany będzie indywidualnie z każdym pracownikiem.
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ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Oferujemy pracę w pracami w dziele księgowości, IT lub magazynach firmy,
w przypadku osób nieletnich w niepełnym wymiarze godzin (6 godzin dziennie).
Szczegółowy zakres prac ustalony zostaje indywidualnie z każdym kandydatem, prace
wykonywane będą pod opieką doświadczonego pracownika firmy. Każda osoba przed
przystąpieniem do pracy przejdzie odpowiednie szkolenia, badania oraz podpisze
umowę z pracodawcą.

CO PRZYGOTOWAĆ
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy w Oknoplast Sp. z o. o. w ramach projektu
współpracy z KOSTKĄ, prosimy o przesyłanie poniżej wymienionych dokumentów
aplikacyjnych na adres m.michalowska@oknoplast.com.pl do dnia 24 czerwca 2019
roku:
•
CV,
•

list motywacyjny,

•

formularz zgłoszeniowy.

PROSIMY O ZAWARCIE POD DOKUMENTEM CV PODPISANEJ KLAUZULI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oknoplast Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Oknoplast Sp. z o.o.) z siedzibą
w Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże zawartych w aplikacji o pracę na
potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do
wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

