
Praca na produkcji dla Studentów 
– na wakacje lub dłuższy okres czasu

Miejsce pracy: gmina Kąty Wrocławskie
Wynagrodzenie od 3 070 PLN brutto m-c + bonus 500 zł na dobry początek
Godziny pracy: praca na 3 zmiany (w godz. 6-14-22), pon. - pt.
Dojazd: łatwy i szybki dojazd z centrum Wrocławia:-12 min. pociągiem z Dworca Głównego i 4 min. z FAT
Darmowy transport z przystanku autobusowego: Muchobór Wielki, Tyrmanda, Nowy Dwór, Szkocka, FAT, 
Wiejska, Mokronos Dolny, Mokronos Górny.

Nie potrzebujesz doświadczenia, aby u nas pracować, wystarczy że chcesz! Wszystkiego Cię nauczymy.

Zakres obowiązków: 
- wizualna kontrola jakości
- pakowanie lekkich plastikowych detali
- wypełnianie prostych raportów
- utrzymanie czystości na stanowisku pracy

Od kandydata oczekujemy:
- zdolności manualnych
- zaangażowania
- motywacji do pracy

Zainteresowała Cię oferta? Zgłoś się do nas!
Zadzwoń lub wyślij do nas smsa o treści „praca student” pod nr tel. +48 514 125 928.
Jeśli chcesz wysłać nam swoje CV career@qmaf-quality.com prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Oferujemy:
- rozpoczęcie pracy możliwe od zaraz
- na start umowa zlecenie
- wynagrodzenie brutto do 3 320 zł / miesiąc
- na dobry początek bonus 500zł netto
- wypłata wynagrodzenia zawsze na czas
- dodatki, premie finansowe, szkolenie BHP
- bezpłatny transport lub zwrot kosztów dojazdu
- bezpieczne środowisko pracy, 30 min. przerwy
- praca wakacyjna z możliwością zatrudnienia na dłuższy okres 
- bezpłatne napoje (kawa, herbata)

QMAF Sp. z o.o.

Al. Karkonoska 10 lok. 219

53-015 Wrocław, Poland

Tel. +48 71 71  56 612

Fax +48 71 71 56 613 
info@qmaf-quality.com

www.qmaf-quality.com

Firma QMAF Sp. z o.o. zatrudni studentów do obsługi procesów produkcyjnych.
Doskonała okazja, żeby dorobić na następny semestr studiów lub wakacje
i odkryć fascynujący świat produkcji.

Complete elimination of quality problems

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

QMAF Sp. z o.o. chroni Twoje dane osobowe. Więcej informacji znajdziesz wchodząc na naszą stronę http://www.qmaf-
quality.com/act/polityka-prywatności/
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