Pracownik Działu Serwisu
Miejsce pracy: Mielec
Opis stanowiska:
•
•
•

Diagnozowanie usterek oraz kompleksowe dokonywanie napraw mechanicznych,
elektromechanicznych i elektrycznych w pojazdach
Prowadzenie dokumentacji warsztatowej zgodnie z wytycznymi producenta
Przeprowadzanie przeglądów okresowych pojazdów zgodnie w wytycznymi producenta

Oczekujemy:
•

Wykształcenie i zainteresowanie zagadnieniami związanymi z motoryzacją
i elektromechaniką lub automatyką (mile widziane doświadczenia w zawodzie
mechanika, elektromechanika lub automatyka)
Znajomość budowy i zasad działania silników elektrycznych, prądu stałego i zmiennego
(nie jest to warunek konieczny)
Zamiłowanie do mechaniki i elektryki, kreatywność i operatywność oraz
odpowiedzialność i samodzielność
Mile widziane uprawnienia SEP (nie jest to warunek konieczny)
Mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego (nie jest to warunek konieczny)
Prawo jazdy minimum kategorii B
Gotowość do wyjazdów służbowych serwisowych

•
•
•
•
•
•

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Stanowisko w dynamicznie rozwijającej się Spółce
Stabilne zatrudnienie w międzynarodowym środowisku
Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz zaangażowania
Podwyżki wynagrodzenia wraz z rozwojem pracownika
Szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne, możliwość stałego podnoszenia
kwalifikacji poprzez szkolenia
Pakiet świadczeń pozapłacowych

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 Melex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu,
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 Melex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Inwestorów 25. 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.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres:
rekrutacja@melex.com.pl

