
Obecnie poszukujemy:

Aparatowy
Firma Przyjazna Klientowi

Pracodawca Przyjazny Pracownikowi

Miejsce pracy: Pustków - Osiedle (woj. podkarpackie) 

Zakres obowiązków:

w tytule wiadomości prosimy wpisać: 

„Aparatowy”

CV prosimy przesłać na adres:

rekrutacja@lerg.pl

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 

Diament Forbes 2018

Firma LERG S.A. to jeden z największych polskich producentów żywic syntetycznych stosowanych
w różnych gałęziach przemysłu: budownictwie, motoryzacji, meblarstwie czy górnictwie. Zatrudnia prawie 
600 osób. Sprzedaje ponad 150 tys. ton żywic rocznie do ponad 24 krajów na całym świecie, a blisko 50%
z nich eksportuje. Główną ofertę firmy stanowią żywice poliestrowe, nowolakowe, do materiałów 
drewnopochodnych, izolacyjnych, tworzyw warstwowych, żelkoty, formalina, a także szpachlówka marki 
POLFILL do renowacji karoserii samochodowych.

Informacje o firmie: www.lerg.pl

ź rozładunek wyrobu do opakowań

ź zasyp surowców sypkich
ź uruchamianie procesu produkcji i kontrolowanie jego parametrów

ź przetłaczanie surowców płynnych do aparatu

ź pobieranie próbek produktu i przekazywanie ich do analizy

Wymagania: 

ź dyspozycyjność do pracy w ruchu ciągłym (8 godz. na dobę, we wszystkie dni 
tygodnia)

ź gotowość do podnoszenia kwalifikacji

ź wykształcenie zawodowe

Oferujemy: 
ź umowę o pracę w firmie posiadającej stabilną pozycję na rynku
ź pakiet socjalny

ź przyjazną atmosferę pracy
ź szkolenia

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli o treści:

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji przez Administratora, którym jest  LERG S.A.

www.lerg.pl/dolacz-do-nas/ochrona-danych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 
Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia 
bieżącego procesu rekrutacji przez Administratora - LERG S.A. z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu 59D.” 

Jeżeli chce Pan/Pani aby  kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o dopisanie do klauzuli treści:
„oraz ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu 59D. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się na stronie:


