Zostań członkiem naszego zespołu w przyszłościowej branży high-tech:
Projektuj i wdrażaj razem z nami zrobotyzowane systemy automatyki przemysłowej.

Poszukujemy w celu wzmocnienia naszego zespołu na stanowisko pracy:

ELEKTROMONTER
PAŃSTWA ZADANIA
▪▪ Opracowanie instalacji elektrycznej naszych kompletnych linii zrobotyzowanych
▪▪ Zinwentaryzowanie materiałów koniecznych do wykonania instalacji elektrycznej
▪▪ Instalacja testowa systemu w naszej hali montażowej
▪▪ Instalacja systemów u naszych klientów, wspólnie z kolegami z innych działów
▪▪ Możliwość awansu na kierownika zespołu montażowego

Czytaj dalej na Str.2
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PAŃSTWA PROFIL
▪▪ Wykształcenie: Elektrotechnik, Elektryk
▪▪ Atutem będzie doświadczenie w dziedzinie instalacji
systemów automatyki przemysłowej
▪▪ Gotowość do wielomiesięcznej pracy na terenie
Niemiec z regularnymi weekendowymi przejazdami
do Polski.

▪▪ Gotowość do pracy/montażu na miejscu u naszych
klientów (głównie w Niemczech)
▪▪ Umiejętność samodzielnej pracy
▪▪ Poczucie jakości
▪▪ Inicjatywa własna oraz ambicja w dążeniu do wyzna
czonych celów

▪▪ Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

OFERUJEMY
▪▪ Elastyczny czas pracy
▪▪ Doskonały klimat pracy w młodym zmotywowanym
zespole
▪▪ Pewne miejsce pracy w przyszłościowej branży
high-tech
▪▪ motywacyjny system wynagrodzenia
▪▪ Skrupulatne i szczegółowe, wielomiesięczne wdrożenie w naszej siedzibie w Dernbach (kod pocztowy
D-56307)

▪▪ Służbowe mieszkanie na koszt firmy oraz pokrycie
kosztów przejazdów weekendowych do Polski
▪▪ Krótkie ścieżki decyzyjne
▪▪ Systematyczne szkolenia
▪▪ Zróżnicowane, wymagające zadania
▪▪ Możliwość samodzielnej pracy
▪▪ Nowoczesne miejsce pracy i wyposażenie
▪▪ Atrakcyjne pakiety socjalne

Czekamy na Państwa aplikację.
Prosimy o przesłanie jej wraz z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia oraz terminu możliwego podjęcia pracy.
▪▪ mailowo na adres:
personal@koch-roboter.de

▪▪ pocztowo na adres:
KOCH Industrieanlagen GmbH
Ringstraße 9
D-56307 Dernbach
Germany

Dodatkowymi informacjami służą:
▪▪ Dział Personalny pod numerem: +49 2689 9451-150
▪▪ Łukasz Widawski – Area Sales Manager Poland, pod numerem: +48 608 446 500

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).“
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