
Wostok HR zajmuje się budowaniem zespołów do działów, zakładów oraz magazynów produkcyjnych oraz 
dystrybucyjnych. Zarządzamy kompleksowo rekrutacjami oraz odpowiadamy za zatrudnienia w danym 
miejscu pracy.

Obecnie dla naszego Klienta o międzynarodowym zasięgu z branży produkcyjnej w lokalizacji Chojnów, 
poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator Maszyn

Opis stanowiska:

 obsługa oraz monitorowanie pracy urządzeń produkcyjnych 
 bieżąca kontrola jakości wyrobu gotowego
 wytwarzanie produktu zgodnie z zaleceniami
 odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy

Wymagania:
 wykształcenie min. zawodowe, preferowane średnie techniczne

 obsługa komputera MS Office

 precyzyjność oraz dokładność w działaniu

 komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

 doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 mile widziane prawo jazdy kat. B. i uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Oferujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie

 odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie

 zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę, w systemie 3 -zmianowym

 pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, karta paliwowa, możliwość ubezpieczenia grupowego.

Zapraszam do aplikacji CV na adres: praca@wostokhr.pl 
z  dopiskiem: „Dobrowolnie  i  świadomie wyrażam zgodę,  aby moje dane osobowe zawarte  w złożonych
przeze  mnie  dokumentach  aplikacyjnych  były  wykorzystywane  na  potrzeby  procesu  rekrutacyjnego  (na
stanowisko Operatora Maszyn) prowadzonego przez Wostok HR sp. z o.o.”.
KRAZ 13050



Elektryk

Opis stanowiska:

 montaż, bieżąca naprawa i okresowe przeglądy urządzeń i instalacji elektrycznych
 odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Wymagania:

 wykształcenie min. zawodowe elektryczne
 minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka (będą brani pod uwagę 
również absolwenci szkół elektrycznych do wdrożenia zawodowego)
 podstawowa wiedza z zakresu automatyki przemysłowej
 umiejętność wykonywania drobnych prac mechanicznych
 uprawnienia SEP do 1 kV
 obsługa komputera MS Office
 komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
 gotowość do pełnienia dyżurów

Oferujemy:

 atrakcyjne wynagrodzenie
 odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie
 wdrożenie szkoleniowe
 zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę - praca jednozmianowa
 pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, karta paliwowa, możliwość ubezpieczenia 
grupowego

Zapraszam do aplikacji CV na adres: praca@wostokhr.pl 
z  dopiskiem: „Dobrowolnie  i  świadomie  wyrażam  zgodę,  aby  moje  dane  osobowe zawarte  w
złożonych  przeze  mnie  dokumentach  aplikacyjnych  były  wykorzystywane  na  potrzeby  procesu
rekrutacyjnego (na stanowisko Elektryka) prowadzonego przez Wostok HR sp. z o.o.”.
KRAZ 13050


