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TECHNIK – SPAWACZ ?WIAT?OWODÓW

Rodzaj umowy
UMOWA O PRAC?

Opis oferty
PMI Outsourcing sp. z o. o. ?wiadcz?ca us?ugi doradztwa personalnego w
zakresie rekrutacji oraz kadr i p?ac, dla swojego Klienta – Scada International –
mi?dzynarodowej firmy dostarczaj?cej systemy dla turbin wiatrowych, poszukuje
osoby na stanowisko:
Technik – spawacz ?wiat?owodów
Lokalizacja: granica polsko-niemiecka, Niemcy, Polska, USA i in.

Obowi?zki

Bran?a
ENERGETYCZNA

Miasto wykonywania pracy
POLSKA/NIEMCY/HOLANDIA/BEL
GIA

Data publikacji
19 marca 2019

– spawanie ?wiat?owodów
– konserwacja sieci ?wiat?owodowych wraz z serwisem
– przygotowywanie danych do dokumentacji
– budowa i pomiary linii optycznych

Wymagania
– bieg?a umiej?tno?? w spawaniu ?wiat?owodów
– wykszta?cenie techniczne min. ?rednie
– dyspozycyjno?? do wyjazdów zagranicznych (równie? USA, Szwecja, Rosja)
– do?wiadczenie w bran?y wiatrowej – mile widziane
– dobra znajomo?? j?zyka angielskiego

Pracodawca oferuje dodatkowo
– umowa o prac? na pe?ny etat
– atrakcyjne warunki wynagrodzenia + diety
– pakiet szkole? wprowadzaj?cych
– s?u?bowy laptop, telefon, samochód s?u?bowy
– prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe

Pracodawca oferuje
– umowa o prac? na pe?ny etat
– atrakcyjne warunki wynagrodzenia + diety
– pakiet szkole? wprowadzaj?cych
– s?u?bowy laptop, telefon, samochód s?u?bowy
– prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe
– zakwaterowanie op?acone przez pracodawc?

Kontakty
Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie CV przez za pomoc? przycisku
APLIKUJ lub kontakt telefoniczny 604 745 666 .
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
“Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez PMI Outsourcing
Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. Kie?ba?niczej 24 w celu realizacji
procesu rekrutacji. Wyra?ona przeze mnie zgoda mo?e zosta? cofni?ta w
dowolnym momencie. Podaj? dane osobowe dobrowolnie i o?wiadczam, ?e s?
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one zgodne z prawd?. Zapozna?em (-am) si? z tre?ci? klauzuli informacyjnej, w
tym z informacj? o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
przys?uguj?cych mi prawach w zwi?zku z udost?pnieniem przeze mnie mich
danych osobowych.”
Je?eli chcesz, aby Twoje CV zosta?o wykorzystane podczas przysz?ych
rekrutacji prosimy o zawarcie w CV klauzuli:„Wyra?am równie? zgod? na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez PMI Outsourcing Sp. z o.o. z siedziba we
Wroc?awiu przy ul. Kie?ba?niczej 24 w celu realizacji przysz?ych procesów
rekrutacyjnych.”
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