
 

Firma Symbiosis Sp. z o.o. zatrudni pracownika produkcji 

(produkcja kosmetyków) 

 

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.: 

• obsługa maszyn produkcyjnych 
• przygotowanie surowców do produkcji (rozładunek, załadunek, dozowanie) 
• dbałość o utrzymanie czystości na stanowisku pracy 
• przygotowywanie palet do wysyłki 
• przestrzeganie procedur i standardów w produkcji kosmetyków 
• zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego 

Wymagania: 

• wykształcenie zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne) 
• doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym (mile widziane) 
• dobra organizacja pracy 
• dokładność i systematyczność 
• umiejętność pracy w zespole 
• dyspozycyjność 
 

Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie 
• współpraca w zgranym zespole 
• szkolenia wewnętrzne i wsparcie merytoryczne w okresie wdrożenia 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na: biuro@symbiosis.pl 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na stanowisko 
pracownik produkcji w Symbiosis Sp. z o.o. 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Symbiosis Sp. z o.o. ul. Piękna 4, 60-591 Poznań. NIP: 7811847722, REGON : 301343170 
KRS : 0000355862.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: -dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. -w celach 
archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Symbiosis 
sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO; art. 6 ust. 1 lit f) w zw. z art. 8 ust. 1 RODO) -w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Symbiosis sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO; art. 6 ust. 1 lit f) w zw. z art. 8 ust. 1 RODO) 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne , 
jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. 
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