
  

Poszukujemy pracowników do ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO,
który przygotowuje wyjątkowe rowery dla naszych klientów

  

NAJWIĘKSZY PRODUCENT ROWERÓW W POLSCE / 30 LAT DOŚWIADCZENIA / PONAD 500 PRACOWNIKÓW/ 
WŁASNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE / PONAD 1300 ROWERÓW PRODUKOWANYCH DZIENNIE.

Oferujemy pracę w nowoczesnej fabryce, w obszarach: Montowni, Lakierni i Obręczowni.
Dołącz do świata KROSS i pracuj w zespole, który wierzy w to, że dzielny rowerzysta drzemie w każdym.

Jesteśmy zjednoczeni w jednej misji, aby zarażać innych miłością do rowerów i aktywności ruchowej.

Obowiązki (w zależności od obszaru zatrudnienia):

Od kandydatów oczekujemy:

Twoje korzyści:

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne?

● wykonywanie prac montażowych lub lakierniczych;
● wykonywanie obowiązków operatorów maszyn w procesie produkcji obręczy;
● oklejanie ram rowerowych;
● dbałość o wysoką jakość produktu;
● przestrzeganie podstawowych wartości Kross w zakresie bezpieczeństwa i uczciwości;
● inne prace pomocnicze na produkcji.

● zdolności manualnych;
● dokładności;
● pracy zgodnie z instrukcjami i standardami;
● umiejętności pracy w zespole;
● brania odpowiedzialności za własne działania.

● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w Kross SA lub Kross Usługi Sp. z o.o.);
● stabilne wynagrodzenie oparte na doświadczeniu i umiejętnościach;
● premie miesięczne;
● szkolenie przygotowawcze i indywidualny opiekun na czas wdrożenia;
● większy wymiar przerw w trakcie pracy;
● praca w 8-godzinnych zmianach (nadgodziny są dobrowolne);
● gwarancja urlopu w miesiącach wakacyjnych;
● dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych;
● możliwość rozwijania umiejętności;
● pracę w zaangażowanym, zróżnicowanym zespole, w przyjaznej atmosferze;
● ubezpieczenie na życie;
● możliwość nieodpłatnego wypożyczenia roweru;
● atrakcyjne rabaty pracownicze na rowery i akcesoria.

● w siedzibie firmy: ul. Leszno 46; Przasnysz – Dział Personalny
● elektronicznie na adres : rekrutacja@kross.pl
● telefonicznie na numer telefonu 604 158 062 (opcja telefoniczna od 1 sierpnia 2020).
● Składając dokumenty rekrutacyjne do KROSS SA, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV 
w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez KROSS SA danych osobowych zawartych 
w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji ”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami 
pod adresem: rekrutacja@kross.pl
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