
 

 

 

Operator Producţie 
 

LOCUL DE MUNCĂ: Departamentul Producţie de la Punctul de lucru al companiei din sat Bratuleni, comuna Miroslava 

(fabrica), Jud. Iaşi  

Oferim: 

✓ Salariu competitiv și bonus lunar variabil corelat cu realizarea obiectivelor de performanță; 

✓ Tichete de masă; 

✓ Angajare cu contract de muncă pe durată nedeterminată;  

✓ Program de lucru 8 ore pe zi, de luni până vineri, în 2 schimburi (între orele 06:00 - 14:00 sau 13:30 - 21.30 conform 

graficului de lucru); 

✓ Transport organizat în Iași: la și de la locul de muncă; 

✓ Prime: de vacanță, de sărbători (Paște + Crăciun), 1 Iunie, pentru ziua de naștere; 

✓ Zi liberă pentru ziua de naștere; 

✓ Asigurare de grup pentru acoperirea unor riscuri ca urmare a unui accident; 

✓ În cadrul serviciului de medicina muncii, posibilitatea de a beneficia de servicii de specialitate; 

✓ Dezvoltare profesională la locul de muncă şi posibilitatea calificării în ocupaţia de stivuitorist.  

Persoana angajată va fi responsabilă de:  

✓ Efectuarea producției planificate;  

✓ Realizarea tuturor activităţilor pe fluxul de fabricaţie în conformitate cu instrucțiunile în vigoare, cu respectarea 

timpilor de execuţie şi a fișei tehnologice pentru produsele fabricate; 

✓ Înregistrarea activităților efectuate în registrele specifice conform procedurilor sistemului de management al 

siguranței alimentului; 

✓ Efectuarea curățeniei la locul de muncă conform instrucțiunilor aplicabile.  

 

Cerinţe:  

✓ Persoană responsabilă, conștiincioasă și riguroasă în realizarea sarcinilor; 

✓ Atentă la detalii, cu bune abilităţi de comunicare, atitudine pozitivă, rezistentă la efort fizic; 

✓ Educația necesară: minim 10 clase (studii liceale absolvite constituie un avantaj); 

✓ Experiența necesară: nu este cazul; 

✓ Disponibilitate pentru lucru în schimburi; 

✓ Abilitate de a lucra cu stivuitorul (deținerea atestatului de stivuitorist constituie avantaj). 

Persoanele interesate sunt rugate sa îşi transmită CV-ul pe adresa de email: hr@zeelandia.ro.  

Prin transmiterea CV-ului către Zeelandia (Angajator, administrator de date), sunteți de acord cu prelucrarea de către 

Angajator a datelor dumneavoastră personale cuprinse în CV în vederea recrutării pentru postul indicat în anunț. 

Doar candidații potriviți vor fi contactați. Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. 
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