SUEZ Małopolska Sp. z o.o.
SUEZ jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ, która jest światowym liderem wśród dostawców usług w
dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. Na polskim rynku, już od ponad 20 lat, SUEZ oferuje kompleksowe
usługi w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (w
tym niebezpiecznych), zatrudniając blisko 2600 pracowników.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH
Region: Kraków
Opis stanowiska:







diagnozowanie usterek
naprawy pojazdów zgodnie ze zleceniem
montaż i demontaż podzespołów elektrycznych
konserwacja i naprawy pojazdów oraz urządzeń na zabudowach pojazdów
usuwanie skutków awarii
zapewnienie ciągłości eksploatacji pojazdów samochodowych

Wymagania:






wykształcenie min. zawodowe kierunkowe
doświadczenie w naprawie pojazdów dostawczych i ciężarowych
umiejętność obsługi przyrządów i urządzeń pomiarowych
znajomość elektryki samochodowej
umiejętność czytania dokumentacji technicznej

Nasza oferta jest doskonałą propozycją dla osoby zorganizowanej, potrafiącej określić plan działania, lubiącej
pracę z ludźmi, optymistycznie nastawionej do świata, pozytywnie nastawionej na zmiany.

Oferujemy:








Stałą, stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Konkurencyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń (umowę o pracę, stałą pensję + premię)
Stałość w terminach wypłat wynagrodzeń
Prywatną opiekę medyczną (bezpłatne szczepienia) oraz kartę BENEFIT MULTISPORT
Odpowiednie do stanowiska narzędzia pracy
Bardzo dobre warunki pracy
W pierwszym miesiącu zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, potem zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę.

Oferujemy zatrudnienie w Krakowie
Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń:
508 297 178
CV prosimy wysyłać na e-mail: kadry.malopolska@sitapolska.com.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SUEZ Małopolska Sp.
z o.o z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest SUEZ Małopolska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosiarzy
5a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

