
 

 
Firma Phytopharm Klęka S. A. zaprasza do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na 

stanowisku: 

Aparatowy Procesów Produkcyjnych 
Miejsce pracy: Klęka 

 
 
Zakres wykonywanych obowiązków:  

 Realizowanie zleceń produkcyjnych w zakresie wytwarzania półproduktów i wyrobów                    
gotowych zgodnie z planem produkcyjnym,  

 Wykonywanie czynności związanych z załadunkiem, zalewaniem, odciskaniem, rozładunkiem 
surowców zielarskich, załadunkiem i rozładunkiem suszarni próżniowej,  

 Utrzymywanie urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych w odpowiedniej czystości, 
 Wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z instrukcjami oraz procedurami systemu jakości, 
 Sumienne i czytelne wypełnianie dokumentów produkcyjnych,  rejestrowanie wszystkich 

czynności produkcyjnych w dokumentacji GMP. 
 

                                                                                   
Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenia minimum zawodowego   
 Doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem 
 Nastawienia na wysoką jakość pracy  
 Zaangażowania w wykonywane obowiązki 
 Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole 
 Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym w systemie ciągłym. 

 
 
Dlaczego warto z nami współpracować?  

 Zapewniamy umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia w organizacji znajdującej się w 
etapie dużego wzrostu. 

 Proponujemy system premiowy, prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny m. in. 
dofinasowanie do wypoczynku, dopłaty do kolonii dla dzieci, paczki dla dzieci, dofinansowanie 
do aktywności sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, dopłata do okularów, imprezy firmowe, 
możliwość zakupienia grupowego ubezpieczenia.   

 Oferujemy system szkoleń, kursy językowe lub dofinansowanie do nauki języka obcego i 
możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 
biznesowej. 

 
Zainteresowanych prosimy o: 
Przesłanie aktualnej aplikacji CV (mile widziane zdjęcie) w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia na poniższy adres mailowy:  

Aleksandra.Grobelna@the-nature-network.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska i Nr ref: OPE/II/2018 
 

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl   
Prosimy o dodanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

 

 


