Monter spawacz
Miejsce pracy: Szczukowice k. Kielc
Opis zadań:
•

Współpraca przy ciekawych projektach w branży budownictwa wodnego i innych;

•

Prace monterskie

•

Spawanie

•

Obsługa podstawowych maszyn i narzędzi, dbanie o ich jakość;

•

Montaż urządzeń u klienta

•

Udział w serwisach projektowanych urządzeń.

Wymagania:
•

Wykształcenie techniczne zawodowe: kierunek mechanika lub pokrewne;

•

Doświadczenie min. roku w pracy na podobnym stanowisku;

•

Mile widziana znajomość rysunku technicznego;

•

Zaangażowanie i skrupulatność;

•

Dyspozycyjność do wyjazdów na etapie montażu i serwisu urządzeń;

•

Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
•

Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę;

•

Pakiet świadczeń dodatkowych: dofinansowanie do karty sportowej, ubezpieczenie grupowe
dla pracowników i ich bliskich, dodatek do prywatnego żłobka i przedszkola, zaplecze
socjalne, dodatek za przyjazd do pracy rowerem i inne;

•

Pracę przy ciekawych i nowatorskich projektach;

•

Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach;

•

Możliwość awansu;

•

Dużą samodzielność w działaniu;

•

Bezpośrednią komunikację oraz bieżącą informację zwrotną;

•

Zespół przyjaźnie nastawionych do siebie ludzi, którzy dbają o dobre relacje, atmosferę w
pracy i po niej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV na adres mailowy rekrutacja@enerko.pl lub
poprzez wypełnienie formularza:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0c2d5f69e0c54b799a9dd3777f86a5a3
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.enerko.ioze.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest ENERKO ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajna 41a w Kielcach, NIP
959-194-71-72, Regon 260578795. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione
stanowisko pracy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia, a
podanie ich treści jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, po którym zostaną zniszczone. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Spółkę ENERKO ENERGY.”

