
Chcesz poznać proces produkcji gum do żucia?  

Chciałbyś poczuć miętę do swojej pracy?  

 

Rozpocznij  pracę jako pomocnik produkcji w fabryce najsłynniejszego na 

świecie producenta gum do żucia i zdobywcy wyróżnienia „Najlepsze 

miejsce pracy w Polsce”!  

 

Obecnie poszukujemy 15 osób do pracy od zaraz. 
 
 
 
Lokalizacja : Poznań, Żegrze 

  

Korzyści dla Ciebie: 

- poznasz świetnych ludzi i poczujesz wyjątkowa atmosferę miejsca pracy, 

- otrzymasz benefity: smaczne obiady za połowę ceny oraz spory zapas  gum do żucia 

- będziesz pracował w zakładzie o wysokich standardach bezpieczeństwa 

- podniesiesz z swoje kwalifikacje - zorganizujemy dla Ciebie kurs na operatora wózka 

widłowego 

- otrzymasz umowę o pracę tymczasową na pełen etat 

- otrzymasz elastyczny grafik – praca 3-zmianowa 

- Twoje wynagrodzenie będzie u Ciebie zawsze na czas 

  

Zadania  to udział w produkcji gum do żucia i cukierków poprzez obsługę maszyn i inne 

prace produkcyjne. 

  

Jeżeli chcesz pracować w solidnej firmie, wykonywać ciekawą pracę zgłoś się do nas. 

  

Wymagamy jedynie: 

- aktualnych badań SANEPID lub gotowości do ich wykonania 

- uprawnień do kierowania wózkami widłowymi lub gotowości do udziału w kursie na 

wyjątkowo preferencyjnych warunkach. 

  

Zainteresowany? 

-  wyślij CV na adres: 

 

agencjazatrudnienia@ckziupoznan.pl 

W swoim CV proszę zamieścić poniższą klauzulę aby CKZiU mogło przekazać aplikację do pracodawcy:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV) przez Agencja Zatrudnienia 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (adres: ul. Jawornickiej 1, 60-101 Poznań), agencję zatrudnienia ujawnioną w 

rejestrze KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia)pod numerem nr 12936 w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem 

potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych - w powyższych celach - innym podmiotom 

powiązanym lub współpracującym z Agencją Zatrudnienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oraz potencjalnym 

pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie 

powyższych danych osobowych jest dobrowolne.” 

 


