Mechanik samochodowy/Prototypownia
Miejsce pracy: Mielec
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•

montaż elektrycznych zespołów napędowych
montaż zwieszeń, układu kierowniczego, ogrzewania, wyposażenia wnętrza pojazdów
przeprowadzanie napraw mechanicznych diagnozowanie błędów i usterek
montaż szyb do pojazdu, montaż układu hydraulicznego skrzyni
prace ślusarskie

Oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

znajomość podstaw mechaniki samochodowej (praca w warsztacie samochodowym)
wykształcenie i zainteresowanie zagadnieniami związanymi z motoryzacją (mile widziane
doświadczenia w zawodzie mechanika, elektromechanika lub automatyka)
znajomość budowy i zasad działania silników elektrycznych (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)
sumienność w realizacji powierzonych zadań
odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanej pracy
rzetelność, dokładność, zaangażowanie
czynne prawo jazdy kat. B (kategoria C będzie dodatkowym atutem)

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 benefitów: kartę sportową oraz inne

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

