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Firma BART, działająca na rynku surowców i dodatków dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 
Pracownik Produkcji 
 
Miejsce pracy: Słupno (gm. Radzymin) 
Region: mazowieckie 
Rodzaj pracy: pełny etat 
Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Uwaga: gotowość do pracy zmianowej (dwie zmiany: rano, południe) 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 obsługa maszyn i urządzeń na stanowisku produkcyjnym (produkcja surowców spożywczych), 
 dozowanie surowców płynnych, zasyp surowców sypkich do maszyn produkcyjnych, 
 prace manualne związane z pakowaniem wyrobów gotowych, 
 wspieranie kierownika w procesach produkcji oraz bieżących sprawach produkcyjnych, 
 kontrola stanu maszyn, 
 analiza zapotrzebowania części do maszyn (złącza, węże, zawory itp.), 
 kontrola stanu i czystości magazynu, 
 kontrola czystości pomieszczeń produkcyjnych. 

 
WYMAGANIA: 
 wymagane posiadanie książeczki sanepidowskiej 
 wykształcenie min. średnie, 
 zdolność analitycznego myślenia, 
 rzetelność, sumienność, odpowiedzialność 
 wysoka kultura higieny osobistej (praca związana z produkcją spożywczą) 
 umiejętność pracy w zespole, 
 zaangażowanie i chęci do pracy, 
 mile widziane doświadczenie na stanowisku produkcyjnym w branży 

spożywczej/farmaceutycznej/chemicznej/weterynaryjnej, 
 
OFERUJEMY: 
 zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę, 
 pracę w godzinach 8:00-16:00 (możliwa druga zmiana), 
 przyjazną atmosferę w pracy w zgranym zespole, 
 stabilną posadę, 
 premie, 
 dodatkowo płatne nadgodziny, 
 możliwość awansu 

 
W celu rekrutacji, prosimy o skorzystanie z formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie firmy Bart 
w zakładce "Kariera" na dole strony. http://bart.pl/kariera/  

 

Administratorem danych jest Bart Sp. z o.o. Sp. K. 
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Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych oraz 
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa w 
zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Administrator będzie 
przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z 
prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Ma Pani/Pan prawo 
dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do odwołania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa opisane są w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie firmy Bart 
w zakładce "Kariera" na dole strony. 

 

mailto:info@bart.pl
http://www.bart.pl/

