
OPERATOR TOKAREK

MIEJSCE PRACY Kielce

OPIS STANOWISKA

• obsługa, ustawianie i programowanie tokarek CNC  

• czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów 

• nadzór jakościowy nad wykonywanymi detalami

• współpraca z działem narzędziowni (formy wtryskowe) 

• produkcja form wtryskowych

WYMAGANIA
• umiejętność obsługi maszyn CNC (lub chęć do przyuczenia) 

• znajomość rysunku technicznego 

MILE WIDZIANE • wykształcenie kierunkowe i doświadczenie na w/w stanowisku

OFERTA

• szkolenie wdrożeniowe na stanowisku

• praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

• ciekawa praca w młodym dynamicznym  zespole 

• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wyników i wkładu pracy

• umowa o pracę na pełny etat za pośrednictwem agencji pracy

Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres:

rekrutacja@formaster.com
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.

CV BEZ INFORMACJI ZAWARTYCH PONIŻEJ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
PROSZĘ O ZAMIESZCZENIE KLAUZULI



Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z 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) zwany dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24.
2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@formaster.com lub pisemnie na adres administratora.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być 
odwołana w dowolnym czasie.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 
(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji i 1 msc po jej zakończeniu 
6. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane 

osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku licząc od daty wpływu CV.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst-

awie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
9. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą pod adresem: iod@formaster.com, co 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22.1 Kodeksu pracy jest obligatoryjne.  Podanie 
przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.

         

Zgoda na potrzeby aktualnej 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)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Formas-
ter S.A. danych osobowych zawartych w moim CV w zakresie wykraczającym poza art. 22.1 Kodeksu pracy dla potrzeb aktualnej 
rekrutacji

Zgoda do celów przyszłych rekrutacji-dobrowolnie

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) dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez 
Formaster S.A. danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji  


