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Laborant RTG w dziale Kontroli Jakości
Wiodący w Europie producent kół z metali lekkich dla przemysłu samochodowego Firma Ronal
Polska Sp. z o.o.
PILNIE ZATRUDNI Do zakładu przemysłowego w Jelczu – Laskowicach

Laborant RTG w dziale Kontroli Jakości

Wymagania:
●
●

wykształcenie wyższe, studia na Wydziale Mechanicznym.
dobra znajomość j. niemieckiego ( znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem ).

●
●
●
●
●
●

dobra znajomość pakietu MS Office
dobry stan zdrowia
niekaralność
dyspozycyjność
gotowość do pracy w systemie czterozmianowym
bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:
●
●
●
●

pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
praca w miłej i przyjaznej atmosferze

OFERTY ( CV + list motywacyjny ) NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Ronal Polska Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz – Laskowice
Z DOPISKIEM: QS RTG / Jelcz-Laskowice
LUB
rekrutacja@ronal.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli do swojej aplikacji: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 883)”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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