
Spółka HERZ Armatura i Systemy Grzewcze w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ 
Armaturen GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej
i instalacyjnej oraz kotłów na biomasę. W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce, firma poszukuje 
kandydatów na stanowisko:

miejsce pracy: Wieliczka

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o 
(CV) z dopiskiem „MONTER KOTŁÓW”;  e-mail: rekrutacja@herz.com.pl

przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną
  

 samodzielny montaż kotłów grzewczych HERZ,,

 realizacja bieżących zadań zgodnie z planem produkcji,,

bieżąca kontrola jakości towaru,

obsługa prostych narzędzi i elektronarzędzi,

wykonywanie  bieżących zadań zleconych przez przełożonego,

dbanie o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku  pracy.

Oczekiwania wobec kandydata:

umiejętności monterskie oraz podstawowa wiedza techniczna, 

umiejętność posługiwania się elektronarzędziami (szlifierka kątowa, wiertarka, wkrętarka) 

doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (mile widziane),

dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

wykształcenie techniczne (zawodowe lub średnie),

samodzielność i komunikatywność,

znajomość rysunku technicznego (mile widziana), 

gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym i podróży służbowych,

.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,

umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,

atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

grupowe ubezpieczenie na życie

przyjazne środowisko pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego

 Zakres obowiązków
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uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych (mile widziane), 

umiejętność spawania (elektrodą i w osłonie gazu obojętnego) będzie atutem

MONTER KOTŁÓW

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., 
która stanie się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją,
 jak chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody
w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym 
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o.
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