
 

 

Operator maszyn 

Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki 

Co należałoby do Twoich obowiązków? 

 Obsługiwanie linii technologicznych - wytłaczarek do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. 

 Przygotowanie, uruchamianie oraz kontrola procesu produkcyjnego. 

 Przeprowadzanie czynności pomocniczych związanych z procesem produkcji (zmiany 

asortymentu, mycie i konserwacja, drobne bieżące naprawy i modernizacje itp.) 

 Pakowanie i układanie towaru na paletach. 

 Obsługiwanie wózków widłowych. 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

 Wykształcenia średniego lub zasadniczego technicznego. 

 Ogólnej wiedzy mechanicznej. 

 Gotowości do pracy w systemie zmianowym. 

 Mile widziane:  

o uprawnienia na wózek widłowy,  

o znajomość przetwórstwa tworzyw sztucznych (w szczególności procesu 

wytłaczania PP, PE), 

o aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Co oferujemy? 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 Ciekawą, pełną wyzwań pracę. 

 Ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę lekarską po okresie próbnym. 

 Dogodny dojazd – blisko stacji PKP i PKS. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: praca@novmax.pl, 

Bądź kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 501 701 866 

Nie zapomnij dołączyć do swojej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści 

(zgłoszenia niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji): 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy przez NOVMAX Zbigniew Ciężkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 

ul. Sosnowa 8, 05-300 Miński Mazowiecki, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zapoznałam/zapoznałem się z informacją i pouczeniem 

dotyczącym przysługujących mi praw.”  

oraz fakultatywnie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NOVMAX Zbigniew 

Ciężkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnowa 8, 05-300 Miński Mazowiecki.” 

 

INFORMACJA 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako RODO) jest NOVMAX Zbigniew 

Ciężkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnowa 8, 05-300 Miński Mazowiecki, REGON: 

710409099, NIP: 8220004464. 

2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 25 759 36 26, adresem e-mail 

biuro@novmax.pl lub na adres do korespondencji: ul. Sosnowa 8, 05-300 Miński Mazowiecki. 

3. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w  celach 

związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, chyba, że wyraziła 

Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji przyszłych procesów rekrutacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT oraz HR. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na  stanowisko 

określone w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych 

procesów rekrutacji przez okres nie dłuższy niż dwa lata od zgłoszenia kandydatury. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, 

wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w 

procesie rekrutacji.  

 


