
 

 

 

 

 

Obecnie uruchamiamy nowe linie produkcyjne i poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Operator maszyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miejsce pracy: MW Lublin Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Wykształcenia zawodowego lub średniego (techniczne mile widziane) 

• Umiejętności czytania rysunku technicznego oraz obsługi urządzeń pomiarowych 

• Zdolności manualnych 

• Umiejętności wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów technicznych 

• Umiejętności obsługi podstawowych maszyn sterowanych numerycznie (jako atut) 

• Orientacji na jakość, wysokiego standardu pracy 

• Umiejętności pracy w zespole 

• Gotowości do pracy w systemie zmianowym 

Osoba na stanowisku operatora/montera będzie odpowiedzialna za: 

• Obsługę maszyn produkcyjnych (profilarka, zgrzewarka, flowforming) – przygotowanie 
maszyny do pracy, ustawianie parametrów, monitorowanie i korekta ustawień, przezbrajanie 

• Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi 

• Realizację zadań według ściśle określonych procedur i dokumentacji technologicznej 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę w międzynarodowej firmie 

• Premie: produkcyjną i za dyspozycyjność  

• Nagrody w ramach Systemu Pomysłów Pracowniczych 

• Możliwość rozwoju zawodowego i specjalistycznych szkoleń 

• Dofinansowanie do wybranej formy benefitu (opieka medyczna, pakiet sportowy, 
ubezpieczenie grupowe)  

• Imprezy integracyjne, zabawy choinkowe, konkursy i paczki mikołajkowe dla dzieci 

• Dofinansowanie z ZFŚS na święta oraz „wczasy pod gruszą” 

• Wsparcie współpracowników i przyjazną atmosferę w pracy 
 

MW Lublin Sp. z o. o. to producent kół stalowych, należący do CLN Group. Nasza fabryka specjalizuje się w wytwarzaniu kół  

do samochodów osobowych i dostawczych dla takich klientów jak: FCA, Volkswagen Group (Volkswagen, Skoda, Seat),  

Mercedes-Benz, Renault -Nissan -Mitsubishi, PSA, Iveco. Dywizja kół stalowych (MW) posiada 9 fabryk na 4 kontynentach.  

Lubelska fabryka rozwija się dynamicznie w związku z wdrożeniami nowych projektów. 

 



 

Zainteresowane osoby prosimy 
o przesyłanie CV na adres:  

rekrutacja@pl.mw.gruppocln.com  
 

 

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. zawartych  
w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym. 
 
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin   Sp. z o.o. zawartych 
w aplikacji w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych 
osobowych, przez MW Lublin Sp. z o.o., w procesie rekrutacyjnym.  
 

* niepotrzebne usunąć 

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym: 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które 

dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów. 

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że: 

1.           Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest polska spółka Grupy CLN - MW Lublin Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ulicy Mełgiewskiej 7/9 (dalej MW Lublin) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy 

dokonuje Dyrektor Generalny. 

2.           Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusza Auguścika, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pl.mw.gruppocln.com. 

3.           Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie - Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a) RODO.  

4.           Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.  

5.           Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 

wykorzystywane przez okres 1 roku.  

6.           Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania 

(poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

7.           Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć  

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

8.           Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej CLN (np. MW Italia), do której należy 

Administrator, a także podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe.  

9.           Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.  
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