
Wavin Polska S.A. jest  liderem rynku instalacyjnego w Polsce, wchodzi w skład Grupy Wavin, będącej  
wiodącym w Europie dostawcą systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
Od połowy 2012 roku Wavin jest częścią międzynarodowego koncernu Mexichem, lidera w produkcji systemów 
rurowych z tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym i paliwowym w Ameryce Łacińskiej. 
W naszej codziennej działalności liczą się dla nas wartości: uczciwość, przywództwo, zaangażowanie,  
orientacja na wyniki, odpowiedzialność i bezpieczeństwo.

Jak aplikować?
Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@wavin.com. CV można również  
dostarczyć bezpośrednio lub przesłać listem do Wavin Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk.

Przy wysyłaniu prosimy o zmieszczenie w przesyłanych dokumentach następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku, Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926). Równocześnie oświadczam, 
że zostałem poinformowany (-a) o: prawie wglądu do moich danych i możliwości ich poprawienia oraz dobrowolności podania moich danych 
osobowych”.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Co należałoby do Twoich obowiązków?
 Obsługiwanie maszyn i urządzeń, a zwłaszcza wtryskarek/wytłaczarek do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 Przygotowanie, uruchamianie i nadzorowanie procesu produkcyjnego (w razie potrzeby korygowanie  
paramentów).

 Pomoc w przezbrajaniu stanowisk produkcyjnych (maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie).
 Pakowanie i transport wyrobów.
 Obsługiwanie wózków widłowych, żurawi i suwnic.

Czego od Ciebie oczekujemy?
 Wykształcenie średniego lub zasadniczego technicznego.
 Ogólnej wiedzy mechanicznej.
 Podstawowej umiejętność obsługi komputera.
 Umiejętności czytania rysunku technicznego.
 Gotowości do pracy w systemie zmianowym.
 Mile widziane:

 - uprawnienia na wózek widłowy, suwnicę, żuraw,
 - znajomość przetwórstwa tworzyw sztucznych (w szczególności procesu wtrysku PP, PE).

OPERATOR MASZYN
Miejsce pracy: Buk

Co oferujemy?
 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie.
 Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
 Wszelkie niezbędne nowoczesne narzędzia pracy.
 Dodatkowe świadczenia, w tym prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i pakietu sportowego.
 Dogodna możliwość dojazdu PKP m.in. Poznań-Buk, Opalenica-Buk, Nowy Tomyśl-Buk. 


