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Pracownik utrzymania ruchu

MONDI Polska Agencja Pracy Sp. z o.o. wchodzi w skład niemieckiej grupy kapitałowej, która od 2002
roku wspiera swych Partnerów biznesowych dostarczając im rozwiązania w zakresie pracy
tymczasowej, rekrutacji stałych i doradztwa personalnego. Każdy z 22 oddziałów, które agencja posiada
w Polsce oraz Niemczech, specjalizuje się w obsłudze firm przemysłowych. Służy także solidnym
wsparciem dla logistyki i administracji. Mondi Polska jest wpisana do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia nr 7268. Poszukujemy najlepszych pracowników z rynku
polskiego do pracy na stanowisku: Pracownik utrzymania ruchu Miejsce pracy: Bisingen (okolice
Stuttgartu) Firma: Jest to rodzinne przedsiębiorstwo produkujące odlewy aluminiowe najwyższej
jakości. Wykorzystują metodę odlewania grawitacyjnego i piaskowania. Zaopatrują klientów ze
wszystkich sektorów przemysłu (budowy maszyn, silników, motoryzacji, elektrotechniki, techniki
medycznej itp.). Zakres zadań: • naprawa i konserwacja linii produkcyjnych, linii formierskiej i maszyn
• rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek elektrycznych • kontrole urządzeń znajdujących się na
terenie odlewni • praca na podstawie rysunków technicznych i instrukcji • odpowiedzialność za stan
techniczny maszyn znajdujących się na terenie zakładu W zamian za Twoje doświadczenie oraz
zaangażowanie oferujemy: • stawkę godzinową 14,50 euro brutto, a także dodatek dzienny 18 euro netto
• dodatki za pracę w nadgodzinach • zorganizowane darmowe zakwaterowanie • zatrudnienie na umowę
o pracę na niemieckich warunkach • terminowe przelewy, możliwość pobierania zaliczek przez 6
miesięcy od podjęcia pracy, już po 2 tygodniu pracy • długofalową współpracę na terenie Niemiec •
zwrot kosztów odzieży roboczej • wsparcie polskiego Koordynatora- pomoc w dopełnieniu formalności
związanych z podjęciem pracy na terenie Niemiec (dokumentacja, kontakt z urzędami, zakwaterowanie,
rozliczenia itp.) Od Kandydatów oczekujemy: • doświadczenia na podobnym stanowisku • uprawnień
SEP lub świadectwa ukończenia szkoły o kierunku elektryk, elektromechanik itp. • znajomości języka
niemieckiego w stopniu minimum komunikatywnym • chęci do pracy na terenie Niemiec • auta do
dyspozycji – będzie to dużym atutem Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie CV
poprzez przycisk Aplikuj lub kontakt telefoniczny + 48 500 456 300 Nie czekaj i już dziś
porozmawiaj z nami! „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych (w mojej
aplikacji/w moim CV) przez Mondi Polska w aktualnym procesie rekrutacyjnym. Zapoznałem się z
obowiązkiem informacyjnym
mondi-polska.pl/wp-content/uploads/2018/06/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf Mondi Polska.
Podanie moich informacji jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu, usunięcia
lub poprawy podanych danych osobowych. Udzieloną wyżej zgodę mogę wycofać w sposób tak łatwy,
jak jej wyrażenie. Wyrażam zgodę (zgoda dobrowolna) na wykorzystanie (mojego CV/mojej aplikacji)
w przyszłych lub równolegle trwających procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Mondi
Polska.”
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