Przedsiębiorstwo
Sp.zz o.o.
o.o. jest
jestfirmą
firmą,
która
zatrudnia
OFERUJEMY: Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „„Banimex”
BANIMEX” Sp.
która
zatrudnia
ludzi
ludzi
dzielić
pasję
w dziedzinie
budownictwa
z zaangażowaniem
potrafiących
dzielić
swoją swoją
pasję w
dziedzinie
budownictwa
z zaangażowaniem
w pracy
, potrafiących
w zawodowej.
pracy zawodowej.
Posiadamy
zespół pracowników
aktywnie patrzących
zadania
Posiadamy
zespół pracowników
aktywnie patrzących
na zadaniana
firmy
z
firmy
z
więcej
niż
jednej
perspektywy.
Zasadniczym
celem
firmy
wynikającym
więcej niż jednej perspektywy .Zasadniczym celem firmy wynikającym z jego strategii,
z jej
jesti umacnianie
i rozwijanie
pozycji
Polskiej branży
budownictwa
jeststrategii,
umacnianie
rozwijanie pozycji
w Polskiej
branżywbudownictwa
inżynieryjnego
jako
inżynieryjnego,
jako
Generalny
Wykonawca.
Generalny Wykonawca.

OFERTA PRACY
OPERATOR WALCA
Miejsce zatrudnienia: Będzin
Miejsce pracy: w zależności od pozyskanych kontrahentów

OPIS STANOWISKA:

- obsługa pojazdu
- wykonywanie ziemnych prac budowlanych i drogowych
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
- zgłaszanie problemów operacyjnych.
- prace pomocnicze na budowie

WYMAGANIA:

- doświadczenie w kierowaniu i obsłudze
- 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.
- dbanie o powierzony sprzęt

technologia

- mile widziane dodatkowe uprawnienia na sprzęt

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 podane adresy e-mail:
z dopiskiem odpowiedź na ofertę pracy: OPERATOR WALCA
kontakt telefoniczny: Sławomir Czapla : 664 458 572
sabina.zawadzka@banimex.pl , nr telefonu 734 172 901
miroslaw.bajor@banimex.pl , nr telefonu 728 959 919
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 tej jak i przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

