Technologies Enhancing
Fightability and Survivability

NFM Production to firma, w której:
•
•
•

Możesz mieć dostęp
p do najnowszych technologii i nowoczesnych narzędzi
narz
pracy
Zostaniesz starannie wdrożony
ony do pracy w firmie i przeszkolony do pracy na swoim stanowisku
Będziesz mógł się bardzo wiele w krótkim czasie nauczyć i rozwinąć szereg kompetencji

Jeżeli:
•
•
•

Posiadasz umiejętność szycia na maszynie
Jesteś osobą staranną,, dokładną i rzetelną w wykonywaniu zadań

Posiadasz doświadczenie na stanowisku krawcowej lub szwaczki (mile widziane)

to prawdopodobnie możesz
esz u nas znaleźć
znale swoje miejsce jako

Szwaczka
Miejssce pracy: Lębork lub Potęgowo k. Lęborka

Kluczowe zadania na tym stanowisku to:

•
•
•

Staranne wykonywanie powierzonych zadań w zakresie szycia
Kontrola jakości materiałów oraz zgłaszanie ukrytych wad
Kontrola produktów pod kątem ich jakości i zgłaszanie zauważonych usterek

Co oferujemy w ramach zatrudnienia:
zatrudnienia
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie, umowę
ę o prac
pracę
szkolenia merytoryczne
prywatną opiekę medyczną
możliwość ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
dostęp do oferty ZFŚS
przyjazną atmosferę i pracę w dynamicznym i kompetentnym zespole
współpracę z wieloma specjalistami w naszym zakładzie produkcyjnym
atrakcyjną lokalizację usytuowaną pomiędzy
dzy takimi miejscami jak Łeba, Ustka, Kaszuby i Trójmiasto

NFM jest częścią norweskiej Grupy NFM zlokalizowaną
zlokalizowan w Lęborku i Potęgowie
gowie koło L
Lęborka. Firma
mieszcząca się w nowoczesnych
ch budynkach zajmuje się projektowaniem, produkcją
produkcj i sprzedażą
zaawansowanych
owanych technicznie wyrobów odzieżowych
odzie owych dla potrzeb wojska i policji. Więcej
Wię
informacji na naszej
stronie internetowej i w mini-profilu
profilu na pracuj.pl
Prosimy o przesłanie CV wraz z zawartą
zawart klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji; (zgodnie z ustawą
ustaw o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97
r. Dz. U. 133, poz. 883).
Informujemy, iżż skontaktujemy się
si tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej
cej informacji o NFM Production mo
można znaleźć na stronie:
http://www.nfm.no/
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