
 

 
 

Zapraszamy Panie i Panów 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?  

 Zapewnimy Ci współpracę w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe 
standardy praktyki biznesowej. 

 Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym etacie. 
 

 
 
Zainteresowanych prosimy o: 

Przesłanie aktualnej aplikacji CV na adres mailowy: rekrutacje@europlant-group.pl w temacie wpisując nazwę 

stanowiska i Nr ref: EKS/VI/2018. 

 
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali 

Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Phytopharm Klęka S.A. 

danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy".  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacje@europlant-group.pl  

 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
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