
ADECCO: Serwisant Klimatyzacji, Gliwice

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego
lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W
Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 40
lokalizacjach na terenie kraju. W 2014 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 46 000
osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

  

  

  

Dla naszego Klienta, dostawcy usług utrzymania ruchu i eksploatacji zakładów
przemysłowych, poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko:

  Serwisant Klimatyzacji
  

Nr ref.: SK/MP/2015

  

  

  

Miejsce pracy: Gliwice
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Zadania:

    
    -  Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych objętych kontraktem według
harmonogramu   
    -  Bieżące naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych objętych kontraktem  
    -  Montaż oraz wymiana urządzeń klimatyzacyjnych  
    -  Zgłaszanie zapotrzebowania na wymieniane części urządzeń klimatyzacyjnych  
    -  Wykonywanie rysunku technicznego instalacji klimatyzacyjnych  
    -  Raportowanie o przeglądach, konserwacjach, naprawach oraz stanie technicznych
urządzeń klimatyzacyjnych   
    -  Wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją techniczną  

  

  

Wymagania:

    
    -  Wykształcenie minimum zasadnicze kierunkowe techniczne  
    -  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku dwa lata  
    -  Świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (F-gazy)  
    -  Uprawnienia elektryczne SEP G1 – E do 1 kV oraz uprawnienia ciepłownicze G2 - E  
    -  Dobra organizacja pracy własnej  
    -  Umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne  
    -  Prawo jazdy kat. B - czynne  

  

  

Oferujemy:

    
    -  Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
    -  Praca w systemie czterobrygadowym od poniedziałku do piątku  
    -  Możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności  
    -  Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej organizacji  
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Oferta dotyczy pracy stałej w oparciu o umowę o pracę.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV z dopiskiem Nr
ref.: SK/MP/2015 na adres: marta.kibilda@adecco.com
Zapraszamy do rejestracji bezpośredniej na adecco.pl

  

  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku  o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr
133 poz. 883.
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