
 

Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny   będzie przetwarzała Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych danych zebranych podczas 

procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO) w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduję się na https://chm.eu/polityka-prywatnosci/ 

Jeśli w przesyłanych dokumentach podajesz dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) w przesłanych dokumentach musi znaleźć się oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., 

Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podawanych podcza s ubiegania się o zatrudnienie, w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach związanych z rekrutacją”. 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ChM sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec 

Kościelny moich danych osobowych podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach  związanych z prowadzeniem przyszłych rekrutacji”. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. 

 

 

 

 

Podejmuj WYZWANIA 

Zdobywaj DOŚWIADCZENIA! 

 

 

OPERATOR OBRABIAREK CNC 

Co zyskujesz: 

 Atrakcyjne warunki zatrudnienia (podstawa plus nagrody) 

 Wzniesiesz swoje kompetencje na wyższy poziom 

 Komfort pracy z osobami, które wyróżnia pozytywna energia, uśmiech i 

podobne doświadczenia zawodowe 

 Stałą integrację  wewnątrzzakładową – imprezy integracyjne oraz 

działowe 

 

Łatwiej Ci będzie zacząć jeśli: 

 Umiesz posługiwać się narzędziami pomiarowymi 

 Znasz rysunek techniczny  

 Masz doświadczenie przy obsłudze obrabiarek CNC 

 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 Przygotowanie obrabiarki do procesu obróbki 

 Obróbka skrawaniem elementów z metali i innych materiałów 

 Monitorowanie procesu obróbki 

 Konserwacja maszyny i dbanie o stanowisko 

 

 

WKRĘĆ SIĘ DO NAS!! 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod przyciskiem 

APLIKUJ. 

BENEFITY 

 

    PAKIETY MEDYCZNE 

 

              PARKING  

 

POSIŁKI 

 

KARNETY SPORTOWE 

 

 

FAJNY ZESPÓŁ 

https://chm.eu/polityka-prywatnosci/

