
      

 

 
 

 

 

 

 

 

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. 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: 

 

KOORDYNATOR/MONTER STOISK TARGOWYCH 
miejsce pracy: Wieliczka + wyjazdy (Polska i Europa) 
 

Zadania: 

• przygotowywanie elementów i materiałów ekspozycyjnych 
• produkcja tablic, przekrojów, ekspozytorów i elementów stoisk targowych 
• przygotowanie, załadunek, rozładunek  i magazynowanie stoisk targowych 
• budowa i demontaż stoisk targowych na terenie Polski i Europy 
• inne prace dodatkowe, wynikające z bieżących potrzeb działu targów 

 
 

Oczekiwania wobec kandydata: 

 umiejętności manualne 

 zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy 

 obsługa podstawowych narzędzi i elektronarzędzi (wkrętarka, szlifierka, piła itp.) 

 czynne prawo jazdy (kat. B) 

 gotowośd do wyjazdów służbowych na terenie Polski i Europy 

 dokładnośd, sumiennośd i odpowiedzialnośd 

 znajomośd języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym 

 umiejętnośd pracy w zespole 
 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w międzynarodowej organizacji 

 możliwośd rozwoju posiadanych umiejętności 

 niezbędne narzędzia pracy 

 grupowe ubezpieczenie na życie 

 bezpłatny pakiet medyczny dla pracowników 

 dofinansowanie do pakietu sportowego 
 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@herz.com.pl lub kontakt telefoniczny - tel. 
665 084 344. 
 

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. 
 


