
 

 

Firma Schiedel, która działa w ramach grupy spółek Standard Industries, to europejski lider w dziedzinie 

systemów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zatrudniając ponad 1 400 pracowników w 18 krajach tworzymy 

komfort i jakość życia dzięki innowacyjnym produktom i technologiom przyjaznym dla środowiska. Standard Industries to 

globalna firma przemysłowa zatrudniająca ponad 15 000 pracowników w 80 krajach. Poza firmą Schiedel należą do niej 

organizacje zaliczające się do wiodących gałęzi przemysłu: GAF, BMI, Siplast i SGI. 

 

W związku z dalszym rozwojem naszej firmy poszukujemy osoby na stanowisko Operator linii produkcyjnej   

Miejsce pracy: Opole 

 

Zakres odpowiedzialności: 
● Obsługa i eksploatacja maszyn linii produkcyjnej 

● Uczestnictwo w wykonywaniu prostych prac naprawczych i konserwacyjnych linii 

● Obsługa wózka jezdniowego  

 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
● Doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie przemysłowym 

● Wykształcenie zawodowe lub średnie  

● Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych wydane przez UDT – warunek konieczny  

● Znajomość branży budowlanej – mile widziane 

 

Kwalifikacje osobiste: 
● Umiejętność planowania i organizacji pracy 

● Zorientowanie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, własna inicjatywa  

● Rzetelność, odpowiedzialność 

● Umiejętność pracy w zespole 

● Gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 

Oferujemy: 
● Pracę w renomowanej i nowoczesnej firmie międzynarodowej 

● Możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów 

● Stabilne warunki zatrudnienia, pakiet prywatnej opieki medycznej i socjalny  

 

 
Prześlij swoje CV wraz, z krótką informacją o sobie  

na adres mailowy:  
kadry@schiedel.com  

w tytule wiadomości wpisując: operator produkcji 
 

do  aplikacji dołącz poniższe klauzule: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Schiedel Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu szczególnych kategorii danych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), które zamieściłam/em w dokumencie CV, liście 
motywacyjnym oraz innych przesłanych dokumentach rekrutacyjnych".  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach 
rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę Schiedel Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przez okres najbliższych 6 miesięcy." 
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