Firma Rawi Met Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sarnowska 2, to przedsiębiorstwo produkcyjne
specjalizujące się w wytwarzaniu specjalistycznych, wysoko przetworzonych i wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych dla budownictwa, przemysłu energetycznego, drogownictwa oraz branży
cementowej.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Ślusarz
Miejsce pracy: Rawicz

Wymagania:
•

umiejętność spawania elementów stalowych metodą MIG/MAG;

•

podstawowa znajomość rysunku technicznego;

•

umiejętność pracy w zespole;

•

samodzielność przy wykonywaniu wytyczonych zadań

•

gotowość do pracy, sumienność.

Oferujemy:
➢ zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
➢ wynagrodzenie podstawowe + nadgodziny + premia / w zależności od umiejętności i
zaangażowania;
➢ pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
➢ przyjazną atmosferę pracy;

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie bądź mailowo: biuro@rawimet.pl,
tel. +48 615 7050, 693 899 598.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na:
biuro@rawimet.pl

Rawi Met Sp. z o.o.
ul. Sarnowska 2
63-900 Rawicz
Prosimy o dopisanie na zgłoszeniach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby
przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”.

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)
informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest RAWI MET Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji oraz 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.
3) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
4) Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody.
5) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

