
 
 

Bel  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach, jeden z europejskich liderów w produkcji serów 

obecny w Polsce od 1998 roku ( m.in. sery Krówka Śmieszka, Kiri, Babybel), będący częścią 

francuskiego koncernu mleczarskiego Fromageries Bel poszukuje osoby do działu produkcji na 

stanowisko: Operator Maszyn Napełniających obszar Fresh 

 

Główne zadania: 
➢ Przygotowanie maszyny do produkcji – montaż poszczególnych części 

➢ Obsługa maszyny w czasie trwania produkcji, diagnozowanie przyczyn występujących 

awarii i współpraca z mechanikiem w celu ich usunięcia 

➢ Wykonywanie niezbędnych regulacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy maszyny  

➢ Czyszczenie w czasie trwania produkcji oraz czyszczenie, mycie maszyny i dezynfekcja po 

zakończeniu i przed rozpoczęciem produkcji 

➢ Instalowanie materiałów na  maszynie 

➢ Regularna kontrolna zgodnie z Planem Punktów Kontroli  

➢ Systematyczne prowadzenie rejestrów 

➢ Utrzymanie porządku na stanowisku pracy 

➢ Dbanie o dobry wizerunek firmy 

➢ Współpraca w zespole 

➢ Przestrzeganie zasad GMP 

Wymagania: 
➢ odpowiedzialność i zaangażowanie  

➢ dobra sprawność fizyczna, możliwość podnoszenia ciężarów do 20 kg 

➢ podstawowa znajomość obsługi komputera 

➢ chęć szkolenia i doskonalenia umiejętności 

Oferujemy 

➢ Pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie, w oparciu o wysokie standardy jakościowe 

➢ Stabilne warunki zatrudnienia 

➢ Bogaty pakiet benefitów: pyszne posiłki w zakładowej stołówce, prywatna opieka medyczna, 

ubezpieczenie na życie, pakiet świadczeń socjalnych 

➢ System premii i nagród 

➢ Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie 

 

Lokalizacja: Polska – fabryka w Chorzelach (woj. mazowieckie) 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 17.04.2019 r na adres e-mail: rekrutacja@groupe-bel.com. W CV 

prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Chorzelach przy ul. Grunwaldzkiej 97, moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby 

prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Operator Maszyn Napełniających obszar Fresh 

Jeżeli chcesz, abyśmy Twoją kandydaturę uwzględnili w innych prowadzonych przez nas rekrutacjach dopisz 

dodatkowo: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez BEL POLSKA SP. Z O.O.  
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