
Lear Corporation

...to światowy lider w produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego, zatrudniający około 135.000 
pracowników w 35 krajach. Obecnie w Polsce Lear Corporation posiada 5 zakładów oraz 2 centra rozwojowe, 
w których pracuje łącznie około 9.000 osób. 
W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator produkcji
Miejsce pracy: Legnica

(Nr ref. OP/04/2017)

Zadania:

- montaż struktur metalowych do siedzeń samochodowych,
- zgłaszanie awarii urządzeń,
- kontrola i rejestrowanie poprawności wykonywanych operacji,
- obsługa i utrzymanie systemu FIFO, Kanban,
- współpraca z działami wspomagającymi produkcję

Wymagania:

- zdolności manualne,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

- konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet benefitów,
- możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym 
koncernie,
- stabilne zatrudnienie,
- zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Jeżeli Jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami:
Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Nowa Wieś Legnicka 109, 

59-241 Legnickie Pole
e-mail: rekrutacja_legnica@lear.com

tel.: 76 745 07 01

SEATING

ELECTRICAL

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV wraz z Listem motywacyjnym oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29-08-1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniższy adres w tytule proszę podać nr 
referencyjny. 
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