TECH-EKSPERT POŁUDNIE
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
Technik Serwisu Mobilnego w woj. lubelskim
Zakres obowiązków:
➢ obsługa serwisowa maszyn budowlanych w miejscu ich pracy w województwie lubelskim
➢ bieżąca współpraca z centralą Firmy Tech-Ekspert Południe w zakresie realizacji zadań
serwisowych
➢ dbałość o powierzone narzędzia pracy.
Wymagania:
➢ wykształcenie techniczne
➢ minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika lub elektromechanika
w branży budowlanej lub pokrewnej
➢ znajomość zagadnień z zakresu elektryki, elektroniki, hydrauliki, diagnostyki
➢ znajomość obsługi komputera
➢ bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej
➢ lojalność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy zespołowej
➢ prawo jazdy kat. B
➢ znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. C – mile widziane.
Oferujemy:
➢ wysokie wynagrodzenie - uzależnione od posiadanego doświadczenia,
➢ atrakcyjny system premiowania,
➢ dobrą atmosferę pracy sprzyjającą rozwojowi zawodowemu.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAWEŁ KALITA Tech-Ekspert Południe (adres: ul.
Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na
stronie www.techekspert.pl/kariera/
Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@techekspert.pl
Prosimy o umieszczenie na CV i/lub liście motywacyjnym klauzuli w brzmieniu jak niżej. W przypadku braku
takiej klauzuli nie będziemy mogli skorzystać z przesłanej przez Panią/Pana oferty, a CV i/lub list motywacyjny
zostaną natychmiast usunięte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000)
oraz z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście
motywacyjnym w celu:
- wzięcia udziału w obecnych rekrutacjach prowadzonych przez PAWEŁ KALITA Tech-Ekspert Południe (*)
- wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PAWEŁ KALITA Tech-Ekspert Południe, w tym
umieszczenia moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PAWEŁ KALITA Tech-Ekspert Południe
i przechowywania ich przez okres 12 miesięcy (*)
(*) wpisać właściwe

