INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną oraz pracy tymczasowej, realizującą projekty dla
polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy nasza oferta jest dla Ciebie!
Aktualnie dla jednego ze swoich Klientów, lidera w branży medycznej poszukujemy osób na
stanowisko:
Osoba do pakowania/ przepakowywania / oklejania opakowań
Miejsce pracy: Warszawa Targówek
Zakres obowiązków:
• naklejanie etykiet
• pakowanie/ przepakowywanie suplementów
• Dbanie o estetykę miejsca pracy
Oferujemy:
• Stałe warunki zatrudnienia (Student: 8 zł do ręki, a po miesiącu 8,50 zł / ZUS: 7,50zł do ręki, a po
miesiącu 8zł)
• Elastyczny grafik (tryb dwuzmianowy: 6–14:15 i 14–22:15)
• Praca od zaraz
• Stabilne zatrudnienie
• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
• Dłuższą perspektywę współpracy
Wymagania:
• Warunkiem KONIECZNYM jest aktualna książeczka SANEPIDU
• Chęć do pracy i pozytywne nastawienie
• Mile widziany status osoby uczącej się
• Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij nam swoje aktualne CV ze zdjęciem.
Pamiętaj o załączeniu do swojej aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez: INTERIMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O.
S.K.A., INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A., A-TEAM Recruitment SP. Z O.O. S.K.A. dla potrzeb
niezbędnych do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.)".
Jeśli chcesz otrzymywać informację o ofertach pracy, załącz w swojej aplikacji dodatkową klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez:
INTERIMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O. S.K.A., INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A., A-TEAM
Recruitment SP. Z O.O. S.K.A. w celu przesyłania informacji o nowych ofertach pracy za pomocą
poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. Nr 1422 z późn. zm.)".
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Certyfikaty o dokonaniu wpisu podmiotów do rejestru podmiotów prowadzących agencję
zatrudnienia:

- INTERIMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O. S.K.A. (8340),
- INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A. (8471),
- A-TEAM Recruitment SP. Z O.O. S.K.A. (8476).

