Jesteśmy największym w Polsce dostawcą pieców piekarniczych. Oferujemy urządzenia i instalacje
chłodnicze. Wyposażamy sklepy i punkty obsługi gastronomicznej. Zapewniamy obsługę serwisową
na terenie całej Polski.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Serwisant urządzeń
miejsce pracy – obszar Polski północnej
Opis stanowiska:







montaż urządzeń u klientów
rozruch urządzeń i instalacji
samodzielne diagnozowanie usterek, dobór części zamiennych
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń u Klientów,
okresowe czynności konserwacyjne oraz usuwanie bieżących usterek
budowanie relacji z klientami

Wymagania:









znajomość zagadnień z zakresu elektroniki, elektryki oraz automatyki
umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
czytanie schematów elektrycznych
wykształcenie minimum średnie kierunkowe (elektrotechnika, automatyka)
prawo jazdy kat B
gotowość do wyjazdów służbowych - obiekty zlokalizowane na terenie Polski północnej
dbałość o wysoki poziom prac oraz terminowość wykonywanych zadań
doświadczenie w montażu maszyn i urządzeń w branży spożywczej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:






stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub inną dogodną formę współpracy
atrakcyjne wynagrodzenie
dostęp do nowoczesnych technologii
samochód i telefon służbowy
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@hator-online.pl
Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych P.P.H.U. Geth w celu wykorzystania
w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę P.P.H.U. Geth, z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 16, na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach
rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu
przeprowadzenia rekrutacji jest firma P.P.H.U. Geth, z siedzibą w Krakowie, ul. Skośna 16. Dane osobowe nie będą
przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww.
celu.

P.P.H.U. GETH, ul. Skośna 16, 30-383 Kraków, www.geth.pl,

