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OFERTA PRACY
OPERATOR ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO Q min 100T
Miejsce zatrudnienia: Będzin
Miejsce pracy: w zależności od pozyskanych kontrahentów

OPIS STANOWISKA:

- obsługa żurawia samochodowego,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- zgłaszanie problemów operacyjnych.

WYMAGANIA:

- doświadczenie w kierowaniu i obsłudze żurawia samochodowego,
- aktualne uprawnienia,
- dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
- umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
- lojalność i umiejętność zachowania poufności,
- samodzielność i wysoki poziom zaangażowania w powierzone zadania,
- gotowość do podjęcia pracy w delegacji / dyspozycyjność.

technologia

OFERUJEMY:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- korzystne warunki zatrudnienia wraz z podstawowymi narzędziami pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji o ugruntowanej
pozycji na rynku.

KONTAKT:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, na podany adres e-mail: biuro@banimex.pl lub
sabina.zawadzka@banimex.pl
z dopiskiem odpowiedź na ofertę pracy: OPERATOR ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO
kontakt telefoniczny: Sabina Zawadzka 734 172 901
Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

