
 

 

 
Jesteśmy wiodącym producentem papierowych artykułów higienicznych w Polsce.  
Specjalizujemy się w produkcji wyrobów z papieru do użytku profesjonalnego. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: 
 

Operator maszyny papierniczej 
 

OBOWIĄZKI: 
 Współpraca z pomocnikiem operatora maszyny papierniczej w celu zapewnienia prawidłowego procesu 

technologicznego produkcji papieru,  
 Kontrola, nadzór i prowadzenie procesu technologicznego produkcji papieru, 
 Kontrolowanie i sprawdzanie parametrów papieru zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi, 
 Podejmowanie działań korygujących pracę maszyny papierniczej,  
 Prowadzenie i nadzór nad odpowiednią dokumentacją technologiczną maszyny papierniczej, 
 Obsługa wózka jezdniowego oraz suwnicy. 

WYMAGANIA: 
 wykształcenie zawodowe, średnie, 
 doświadczenie na stanowisku pomocnika operatora maszyny papierniczej lub pokrewnym, 
 umiejętność kierowania wózkiem jezdniowym potwierdzona kursem, obsługa suwnicy potwierdzona kursem.  

OFERUJEMY: 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia,  

 stabilne warunki pracy,  

 umowa o pracę 

 bogaty pakiet świadczeń socjalnych,  

 dofinansowanie prywatnego ubezpieczenia na życie,  

 pakiet medyczny 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres firmy: PPPH Lamix, ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica lub na adres 

rekrutacja@lamix.pl.  
 

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016), dalej zwanego RODO w procesie rekrutacji. 
Administratorem Danych Osobowych jest PPPH Lamix z siedzibą: ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica. 
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia przesłania CV. 
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. 

 
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. 
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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