FIBRIS S.A. w Przemy5lu ul. Ofiar Katynia 17, fitma o ugruntowanej pozycii
na rynku zajmuj4ca sig produkcj4 plyt pilSniowych
poszukuje pracownik6w z Ukrainy na stanowisko:

Spawacz gazowy
Zaelania:

.
o

spawanie rur, czE5ci oraz element6w konstrukcyjnych
inne charakterystyczne dla stanowiska pracy spawacza

Wymagania:

.
.
.
.

uyksztalceniezawodowe,
doSwiadczenie na podobnym stanowisku pracy w dziale utrzymania ruchu,
uprawnienia spawacza gazowego (metoda 31 1)
podstawowa znajomoSi jgzyka polskiego

Oferujemy:

.
.

stabiln4 praca w prgznie rozwijai4cej sig firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV na adres: e-mail: kartera@frbris.pl
kontakt telefoniczny: 16 6759676 lub osobisty w siedzibie firmy w Sekcji Kadr i Plac.
Prosimy o dol4czenie klauzuli:
"Wyrazam zgodg naprzetwarzanre moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do
realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustaw4 z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych,Dz.U.1997 r. nr 133 poz. 883 zpoLniejszymrzmianami)"

FIBRIS S.A. w PrzemySlu ul. Ofiar Katynia 17, firma o ugruntowanej pozycji
na rynku zajmuj4ca sig produkcj4 plyt pildniowych
poszukuje pracownik6w z Ukrainy na stanowisko:

Operator maszyn produkcyj nYch
Zadaniaz
- obsluga maszyn do produkcji pty pilSniowych
- ustawianie parametr6w pracy maszyn i urzEdzen produkcyjnych

Wymagania:
- wyksztalcenie Srednie techniczne
- mile widziane doSwiadczenie zwr4zane z obslug4 maszyn w firmie produkcyjnej
- gotowoS6 do pracy w systemie zmianowym
- podstawowa znajomoS6 jgzyka polskiego

Oferujemy:
- stabiln4 pracg w prgznie rozwijaj4cej sig firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
- atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV na adres e-mail: kariera@fibris.pl,
kontakt telefoniczny: 16 6759676 lub osobisty w siedzibie firmy w Sekcji Kadr i Plac.
Prosimy o dolEczenie klauzuli:
"Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do
realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustaw4 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych,Dz.IJ. 1997 r. nr 133 poz. 883 zpo2niejszymi zmianami)"

FIBRIS S.A. w PrzemySlu ul. Ofiar Katynia 17, frcma o ugruntowanej pozycji
na rynku zajmujEca sig produkcjq plyt pil6niowych
poszukuje pracownik6w z Ukrainy na stanowiska:
1.

Elektryk

2. Slusarz - mechanik maszyn przemyslowych

Zadaniaz

.
o
o

diagnostyka i usuwanie awarii maszyn iurz4dzenprodukcyjnych
planowanie i przeprowadzanie przegl4dow i konserwacji
modernrzacja istniej4cych stanowisk produkcyjnych

Wymagania:

.
.
.

wyksztalcenie adekwatne do stanowiska pracy,
doSwiadczenie na stanowisku spawaczaw dziale utrzymania ruchu,
podstawowa znajomoSd jgzyka polskiego

Oferujemy:

.
.

stabilnq pracA w prgznie rozwijai4cej sig firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
atrakcyjne wynagrodzeme.

Osoby zainteresowane prosimy o przestranie CV na adres: e-mail: karieru@frbris.pl
kontakt telefoniczny: 16 6759676lub osobisty w siedzibie firmy w Sekcji Kadr i Plac.
Prosimy o dol4czenie klauzuli:
"Wyrazam zgodE naprzetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do
realizacjiprocesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustaw4 2dnia29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych,Dz.lJ.1997 r. nr 133 poz. 883 zpoLniejszymi zmianami)"

