INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla
polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i
możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie!
Dla naszego Klienta, zagranicznej firmy, pilnie poszukujemy kandydatów na
stanowisko:

Elektromonter
Miasto: Warszawa

Obowiązki:





Montaż szaf elektrycznych automatyki przemysłowej
Montaż instalacji pneumatycznych
Podnoszenie kwalifikacji, rozwój, nauka nowych rozwiązań
Przystosowanie się do norm obyczajowych obowiązujących na terenie
miejsca pracy

Wymagania:











Wykształcenia min. średnie
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
Zdolności manualne, dokładność, precyzja
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Umiejętność szybkiego uczenia się i adaptacji w nowym środowisku
Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
Podstawowa znajomość środowisk Windows
Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:







Dynamiczne miejsce pracy, które da Ci szansę na rozwój
Pracę pełną wyzwań w międzynarodowym środowisku
Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
Pełny pakiet socjalny
Każdego dnia lunch na koszt firmy
Doszkalanie z języka angielskiego, spotkania z native speakerem dwa razy
w tygodniu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV.
Prosimy dołączyć do aplikacji następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez: ATEAM Recruitment SP. Z O.O. S.K.A., INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.,
INTERIMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O. S.K.A dla potrzeb niezbędnych do realizacji
tego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.)".
Jeśli chcesz otrzymywać informację o ofertach pracy, załącz w swojej aplikacji
dodatkową klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy przez: INTERIMAX INTERNATIONAL SP. Z
O.O. S.K.A., INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A., A-TEAM Recruitment SP. Z O.O.
S.K.A. w celu przesyłania informacji o nowych ofertach pracy za pomocą poczty
elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. Nr 1422 z późn. zm.)".
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi
osobami.
Certyfikaty o dokonaniu wpisu podmiotów do rejestru podmiotów prowadzących
agencję zatrudnienia:

- INTERIMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O. S.K.A. (8340)
- INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A. (8471)
- A-TEAM Recruitment SP. Z O.O. S.K.A. (8476)

