Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w
ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad
50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2016 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 63 000 osób. Adecco
Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

Aktualnie dla naszego Klienta z branży logistycznej poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic
na stanowisko:

Pracownik fizyczny ½ etatu – praca od zaraz!
Nr ref.: PFCAT/10/17/BDG
Miejsce pracy: Bydgoszcz, Osowa Góra

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie rozładunek i załadunek samochodów,
skanowanie przesyłek oraz przygotowanie towaru do wysyłki.
Praca na OSOWEJ GÓRZE.
Oczekujemy jedynie:





Sprawności fizycznej;
Gotowości do podjęcia pracy od zaraz;
Dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach 0:30 – 4:30;
Gotowości do podjęcia pracy od 2 listopada.

Oferujemy:
 Stawkę miesięczną: 1250 zł brutto;
 Dodatki premiowe 250 zł brutto po pełnym przepracowanym miesiącu bez absencji;




Do wyboru: umowę zlecenie lub umowę o pracę w wymiarze ½ etatu;
Pracę od wtorku do soboty w godzinach 0:30 – 4:30.

Oferta dotyczy pracy tymczasowej/stałej.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV wraz z nr ref: PFCAT/10/17/BDG w
temacie wiadomości na adres:
ilona.morawska@adecco.com
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w
innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z procesem
rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym
podmiotom należącym do grupy Adecco oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości
procesami rekrutacji. Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Adecco Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pl.
Europejski 2. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia satysfakcjonującej oferty współpracy, w tym będą udostępniane
potencjalnym pracodawcom (klientom Adecco) oraz będą przetwarzane w celach kontaktowych. Ponieważ podmioty z Grupy Adecco
posiadają zróżnicowaną ofertę stanowisk, podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy Adecco tj. Adecco Consulting sp. z
o.o.; Adecco Staffing sp. z o.o.; Modis Polska sp. z o.o. – wszystkie z siedzibami w Warszawie pl. Europejski 2 – wyłącznie w celach rekrutacji
na wybrane stanowisko. Powyższe dotyczy również innych danych przekazanych do Adecco Poland sp. z o.o. drogą elektroniczną, listowną,
bądź osobiście podczas umówionych spotkań. Inne operacje na podanych danych osobowych mogą być wykonywane tylko w przypadku
wyrażenia odrębnej zgody – dotyczy to w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez
podmioty z Grupy Adecco wymienione powyżej oraz Adecco Group AG, z siedzibą Sägereistrasse 10, 8152 Glattbrugg, Szwajcaria.
Informujemy o prawie do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. A
także o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przysługującym w każdym czasie. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i
przetwarzania danych w Adecco prosimy o kontakt pod adresem email: privacy.poland@adecco.com.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

