
 
Winkelmann Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijaj
przedsiębiorstwo produkcyjne w Legnicy, zatrudniaj

Group, składającej się z kilkunastu niezale

Winkelmann Sp. z o. o. to od 1999 roku wiod
W  związku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tym sektorze poszukujemy

doś

Pracownik P
Zakład nr1 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku b
 

� Montaż podzespołów według instrukcji pracy
� Zapewnienie odpowiedniego poziomu jako
� Wykonanie norm produkcyjnych
� Kontrolę jakości 

 
Wymagania wobec kandydatów: 
  

� Znajomość rysunku technicznego
� Znajomość przyrządów pomiarowych, suwmiarki
� Dyspozycyjność do pracy na III zmiany
� Uczciwość, rzetelność, pracowito

 
 Zainteresowanym kandydatom oferujemy:
 

� Wynagrodzenie od 2500 do 2900
� Od 3400 do 3800zł brutto na start 
� Zatrudnienie na umowę o pracę
� Prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin finansowan
� Kartę Multisport 
� Dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego
� Bony świąteczne 
� Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym
� Świadczenia z ZFŚS 
� Dofinansowaną stołówkę 
� Budżet integracyjny w każdym dziale
� Skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalaj
� Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych
� Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego

       
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgod

e-mail: 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 

 

 

to dynamicznie rozwijającą się firma działająca w branży motoryzacyjnej i grzewczej, najwi
produkcyjne w Legnicy, zatrudniające obecnie 1300 pracowników.  Jest częścią

kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych, zlokalizowanych na całym 

Winkelmann Sp. z o. o. to od 1999 roku wiodący producent pojemnościowych podgrzewaczy wody. 
zku z intensywnym rozwojem i nowymi inwestycjami w tym sektorze poszukujemy

doświadczonych osób na stanowisko: 

Pracownik Produkcji
Zakład nr1 (branża grzewcza) 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 podzespołów według instrukcji pracy 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości według wymagań klienta 
Wykonanie norm produkcyjnych 

 rysunku technicznego 
dów pomiarowych, suwmiarki 

 do pracy na III zmiany 
ść, pracowitość 

Zainteresowanym kandydatom oferujemy: 

d 2500 do 2900zł brutto  na start dla osób bez doświadczenia
na start dla doświadczonych pracowników  

ę o pracę bezpośrednio z firmą 
dla pracowników i ich rodzin finansowaną przez firm

Dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego 

cia ubezpieczeniem grupowym 

żdym dziale 
żeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe 

Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych 
ść rozwoju zawodowego 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarz
osobowych na adres: 

 
Dział Personalny 

WINKELMANN Sp. z o. o. 
ul. Jaworzyńska 277 

59-220 Legnica 
mail: rekrutacja@winkelmann-group.de 

że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z 

www.winkelmann-group.de 
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