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OCZEKIWANE 
KOMPETENCJE 

03 
OFERUJEMY 

 
W celu aplikowania prosimy o skorzystanie z poniższego linku:  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=662ba76f5e5b45049138ccfe6d830e85 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami 
 

 
 
 
 
 

 

Spółka Viterra jest liderem na rynku produktów rolnych, w tym zbóż, nasion oleistych, roślin strączkowych, 
cukru, ryżu, bawełny, olejów roślinnych i biodiesla. Jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach 
importowych i eksportowych na świecie. 
Postaw na stabilność, rozwój i satysfakcję. Postaw na karierę w Viterra Polska. 

AKTUALNA OFERTA: 
 

Aparatowy tłoczni 
MIEJSCE PRACY: BODACZÓW (POW. ZAMOJSKI) 

PRACA ZMIANOWA W RUCHU CIĄGŁYM 
 

 
 Koordynacja przebiegu procesu tłoczenia i degamingu oleju surowego. 

 Nadzór nad pracą urządzeń sterowanych ze stanowiska pracy w sterowni 

komputerowej oraz nadzór nad pracą urządzeń działu tłoczni. 

 Współpraca i koordynowanie prac tłoczni z pracą ekstrakcji.  

 Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz na dziale tłoczni. 

 Usuwanie usterek zgodnie z posiadanymi kompetencjami.  

 Realizacja wskazanych prac remontowych. 

 
 

 Wykształcenie techniczne, 

 Doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej- min 1 rok doświadczenia  

w przypadku wykształcenia średniego technicznego lub 3 lata doświadczenia  

w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego technicznego,  

 Umiejętność obsługi komputera, 

 Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole. 

 

Mile widziane: 

 Znajomość obsługi komputera, MS Office,  

 Ważne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku 

eksploatacji w zakresie: obsługi konserwacji, remontu i montażu urządzeń 

energetycznych zgodnie z przepisami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003, 

 Umiejętność proaktywnego działania. 

 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa, co najmniej 

1 rok,  

 Realna możliwość rozwoju zawodowego dzięki współpracy z innymi 

działami firmy, udział w szkoleniach specjalistycznych,  

 Przyjazną atmosferę pracy w gronie doświadczonych współpracowników; 

 Pakiet benefitów pracowniczych m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie 

do wypoczynku. 
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GŁÓWNE 
ZADANIA 
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