Kim jesteśmy ?
V!GO to międzynarodowa firma medyczna zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego (protezy kończyn
górnych i dolnych, ortezy, gorsety, kaski korekcyjne). Środowisko medyczne oraz Pacjenci każdego dnia korzystają z proponowanych przez nas rozwiązań,
doceniając zaangażowanie i pasję w rozwiazywaniu problemów niepełnosprawności. Wyróżnia nas nie tylko wiedza i nowoczesna technologia, ale przede
wszystkim Zespół zdolnych i ambitnych fachowców. Na rynku polskim pracujemy od 1999 roku, stale rozwijając zakres naszej działalności. Obecnie oddziały
V!GO zlokalizowane są: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Tarnowskich Górach (Repty), Rzeszowie, Poznaniu, Korfantowie, Lublinie, Gdyni, Bydgoszczy i
Wrocławiu. Kluczowym jest dla nas zapewnienie dostępności usług V!GO, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem i oczekiwaniem Pacjentów. Dlatego też
poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Pracownik Produkcji Zaopatrzenia Ortopedycznego
Miejsce pracy: Łódź / Kraków / Gdynia

OPIS STANOWISKA:
Pracując w VIGO będziesz brał udział w wytwarzaniu indywidualnego sprzętu ortopedycznego – aparatów ortopedycznych, gorsetów, protez. W zależności od
stanowiska będziesz pracował z takimi materiałami jak plastik, metal, skóra itp. Wykonujemy produkty na zamówienie, nie jest to więc praca przy taśmie produkcyjnej,
to praca, gdzie wkład ludzkich rąk jest widoczny i Ty będziesz miał wpływ na efekt końcowy wykonanego przedmiotu.
Nie masz doświadczenia w takiej pracy? To nie problem, jeśli chcesz się uczyć nowych rzeczy – w okresie próbnym przewidziane jest intensywne szkolenie
specjalistyczne, przygotowujące do pracy na danym stanowisku.

OCZEKIWANIA:






Duże zdolności manualne i zmysł techniczny;
Zaangażowanie i chęci zdobycia nowych umiejętności;
Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe;
Dokładność pracy i dbałość o szczegóły;
Mile widziane wszelkie doświadczenia w pracy technicznej, umiejętności krawieckie/szewskie/tapicerski

Co zapewniamy ?







Pracę w zgranym zespole i dobrej atmosferze;
Pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku;
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, po okresie próbnym dodatkowo system premii kwartalnych i dodatek frekwencyjny;
Pakiet opieki medycznej, możliwość z korzystania kart Multisport;
Szkolenie i wdrożenie;
Możliwość zdobycia unikalnych, wysoko cenionych na rynku umiejętności

Zapraszamy do aplikacji !
wyślij cv: rekrutacja@vigogroup.eu

