BRYGADZISTA
40 godzin tygodniowo - od zaraz
Jakie jest Twoje zadanie?
Zapewnić aby linia produkcyjna
działała płynnie, kierując, dostosowując
współpracowników i maszyny. Jesteś
szybką i niezawodną prawą ręką
kierownika produkcji.

Co to dokładnie oznacza?
> Dbasz o zaopatrzenie na linii produkcyjnej. Za pomocą wózka
widłowego można wywieźć, przywieść wszelkiego rodzaju
materiały z magazynu lub chłodni. Mogą to być gruszki i
wiśnie, ale także np. słoiki i wieczka.  
> Pomagasz przy przebudowie na inny rodzaj słoika.
> Pomagasz podczas awarii i konserwujesz maszyny.
> Na koniec dnia zarządzasz ekipą sprzątającą i upewniasz się,
że wszystko jest gotowe na następny dzień.
> To tylko kilka przykładów! Zadania są bardzo różnorodne i
zróżnicowane. Przetwarzamy świeży produkt, więc zadania
zmieniają się wraz z porami roku.  
Co się z tym wiąże?
> Nie jest wymagane żadne specjalne wyszkolenie ani
doświadczenie. Otrzymujesz wszystkie potrzebne szkolenia
podczas pracy. Prowadzimy szkolenia z certyfikatem na wózek
widłowy.
> Zaletą jest średnie wykształcenie lub doświadczenie w branży
rolno-spożywczej.
> Doceniana jest elastyczność, bo nie każdy dzień jest taki sam.
Przetwarzamy to, co daje nam natura. Oznacza to również,
że jesteśmy najbardziej zajęci wiosną i latem. W tym czasie
regularnie pracujemy na 2 zmiany (6.00-14.30, 14.30-23.00)
> Pracujemy w fajnym zespole z dobrą mieszanką kolegów z
Holandii i Polski dlatego będzie miło gdy jesteś towarzyski i
pomocny.

MYŚLISZ ŻE DO NAS
PASUJESZ?

Wyślij email do:
Moniek Staaks, Operationeel Manager:
m.staaks@aartsconserven.nl
Czy chciałbyś najpierw o coś zapytać?
Zadzwoń do  Moniek pod numer
077-366 1404.

Co za to otrzymasz?
> 2000 € – 2500 € brutto miesięcznie na podstawie 40 godzin
tygodniowo, w zależności od wiedzy i      doświadczenia.
>   Warunki zatrudnienia zgodne z CAO dla przemysłu
przetwórstwa owocowo-warzywnego.
> Doskonały pakiet benefitów pozapłacowych.
>   25 dni urlopu i 9,5 dni dodatkowych ADV.
>   Super fajny zespół, z którym chcesz pracować każdego dnia!
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Od 1934 roku Aarts Conserven przetwarza świeże
szparagi, wiśnie i duszone gruszki. Jesteśmy dumni
z naszej długiej historii w Lottum w Limburgii. Nasze
produkty można znaleźć we wszystkich holenderskich
supermarketach. Dostarczamy również do Belgii,
Niemiec i Francji.
Aarts rozwija się z roku na rok. To zdrowa firma, która
inwestuje w przyszłość. Wprowadzamy innowacje
dzięki nowym produktom, takim jak owoce BIO, owoce
wykorzystywane do pieczenia ciast, i owoce Smoothie.
Nieustannie poszukujemy również nowych i lepszych
technik produkcji.
Aarts to firma rodzinna. Współpracujemy z około 40
stałymi pracownikami. W sezonie liczba wzrasta do
około 130 pracowników. Dobrze się znamy i wiele nas
ze sobą łączy. Według nas istnieje coś takiego jak „DNA
Aarts”: dumni z tego, co robimy, zobowiązani wobec
siebie i firmy, i gdyby zaszła taka potrzeba, dać wtedy z
siebie więcej.
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