PKS w Kluczborku Sp. z o.o
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko

Mechanik / Elektromechanik pojazdów samochodowych
Miejsce pracy: Kluczbork
Region: województwo opolskie

Opis stanowiska:
 wykonywanie czynności mających na celu utrzymanie pojazdów w dobrym stanie technicznym
 diagnostyka komputerowa
 naprawa instalacji elektrycznych
 konserwacje podwozia pojazdów
 wymiana płynów eksploatacyjnych
 wymiana części eksploatacyjnych i materiałów eksploatacyjnych
 ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń pojazdu, a następnie przeprowadzenie właściwej jego naprawy
 naprawy bieżące
 obsługa urządzeń związanych z naprawa i wymianą ogumienia
 wypełnianie dokumentacji związanych z zakresem wykonywanych czynności
Wymagania:
 znajomość zagadnień mechaniki oraz elektryki samochodowej, umiejętność diagnozowania
 wykształcenie zawodowe lub średnie (mechanika samochodowa lub pokrewne)




prawo jazdy kat. B (prawo jazdy kat. C i/lub C+E będzie dodatkowym atutem)
komunikatywność, sumienność, operatywność i dynamizm w działaniu
gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym



wysoka kultura osobista
umiejętność pracy w zespole



Oferujemy:
 umowę o pracę na pełny etat od pierwszego dnia współpracy
 stałe wynagrodzenie
 stabilną pracę w firmie z ugruntowaną pozycją rynkową
 możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia
kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
 pracę w zespole fachowców z wieloletnim doświadczeniem
 pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników
 preferencyjne warunki korzystania z usług własnych
UWAGA!
Przy składaniu aplikacji, poza tradycyjnymi dokumentami aplikacyjnymi (CV i list motywacyjny) wymagamy
przedstawienia kserokopii prawa jazdy.
Aplikacje na stanowisko kierowcy autobusu rozpatrywane są przez okres całego roku.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych:
 na adres e-mail: pks@pks.kluczbork.pl lub


pocztą tradycyjną na adres przedsiębiorstwa PKS w Kluczborku Sp. z o.o., ul. Byczyńska 120_ 46-203
Kluczbork.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKS w Kluczborku Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133 poz. 883 ze
zm.)”.

