„ST&T” Kądziela, Zawadzki, Żelisko Spółka Jawna
Firma posiada 8 letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji teletechnicznych i
elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy oraz w
budynkach specjalnych dla resortów MSWiA i MON.
Obecnie realizujemy inwestycje na terenie Warszawy i okolic.
Do naszego zespołu poszukujemy:

Elektromonter / Instalator instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Opis stanowiska:
- praca fizyczna na budowie w zakresie układania tras kablowych i okablowania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, montaż urządzeń, osprzętu, opraw oświetleniowych, pomiary, pomoc w uruchomieniu
instalacji i systemów,
- naprawy, konserwacje istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- niekaralność potwierdzona zaświadczeniem,
- dyspozycyjność,
Oczekiwania:
- silna motywacja do pracy, chęć do nauki,
- umiejętność pracy w zespole (komunikatywność),
- samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,
- dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność, lojalność.
Dodatkowe atuty:
- doświadczenie w pracy jako instalator i/lub znajomość systemów teleinformatycznych, systemów
bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,
- wykształcenie techniczne (elektryka/elektronika/elektrotechnika),
- uprawnienia SEP do 1kV,
- czynne prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), ubezpieczenie na życie
- ciekawą pracę w młodym zespole,
- możliwość rozwoju i awansu zawodowego
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji mailem na adres: praca@stit.com.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 500-038-344
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ST&T
Kądziela, Zawadzki, Żelisko Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 28 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest ST&T Kądziela, Zawadzki, Żelisko Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 28. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne.

