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WW  LLuummeell  lliicczzyy  ssiięę  ppoozzyyccjjaa  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppooppuullaarrnneejj  mmaarrkkii  bbrraannżżoowweejj  ww  PPoollssccee.. 

WW  LLuummeell  lliicczzyy  ssiięę  ttyyttuułł  ffiirrmmyy  2255--lleecciiaa  ww  ZZiieelloonneejj  GGóórrzzee..  

WW  LLuummeell  lliicczzyysszz  ssiięę  TTyy,,  TTwwoojjee  ppoommyyssłłyy  ii  TTwwoojjaa  kkaarriieerraa..  

LLuummeell  ––  lliicczzyy  ssiięę  wwsszzyyssttkkoo..  

 
 
 

Więcej informacji o naszej firmie na: 

wwwwww..ooddlleewwyy..lluummeell..ccoomm..ppll 
 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy 
do Działu Odlewni poszukujemy osoby na stanowisko: 

ZZaalleewwaacczz  ffoorrmm  cciiśśnniieenniioowwyycchh  

((ddoo  pprrzzyyuucczzeenniiaa))  
MMiieejjssccee  pprraaccyy::  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 obsługę maszyn odlewniczych, 

 kontrolowanie poprawności wykonania detali na podstawie instrukcji kontroli odlewu, 

 wypełnianie dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy. 
Od kandydatów oczekujemy:  

• wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego, mile widziane mechaniczne 
• staranności, odpowiedzialności, zaangażowania, 
• gotowości do pracy w systemie zmianowym, 
• mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn na produkcji. 

Naszym pracownikom zapewniamy: 

 pełne przeszkolenie do pracy z maszynami na odlewni, 

 pierwszą umowę o pracę na okres jednego roku, 

 jasne zasady wypłaty premii do wynagrodzenia, 

 dodatki za pracę zmianową, 

 pakiet świadczeo socjalnych, m.in.: dopłaty do zajęd sportowo-rekreacyjnych, wakacji, świąt, 

 osobom spoza Zielonej Góry wsparcie przy zakwaterowaniu. 
 

Aplikacje z dopiskiem  „Zalewacz form ciśnieniowych”  prosimy przesyład na adres mailowy  
kadry@lumel.com.pl  lub  adres pocztowy  Lumel Alucast Sp. z o.o., ul. Słubicka 1,  
65-127 Zielona Góra.  

Administratorem Danych Osobowych są: Lumel S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1 oraz Lumel Alucast Sp. z 
o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 1. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobie, 
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lumel S.A. z 
siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1 oraz przez Lumel Alucast Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 
1 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)”.  

W przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych 
prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lumel S.A. z 
siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 1 oraz przez Lumel Alucast Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Słubickiej 
1 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)”. 

Informujemy, że załączenie zdjęcia w CV nie jest przez nas wymagane. Jego załączenie będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na jego przetwarzanie w procesie rekrutacji. 

 

http://www.odlewy.lumel.com.pl/
https://maps.google.com/?q=pl.+Staszica+9&entry=gmail&source=g

