
   

 

 

 

SERWISANT  URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH 
 
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie w szczególności: 

 usuwanie  awarii;  
 udział w pracach montażowych;  
 udział   w  rozruchach  instalacji; 
 sporządzanie protokołów z czynności serwisowych; 
 prowadzenie pojazdu służbowego; 

 
Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:  

 wykształcenia technicznego;  
 obsługi   przyrządów    pomiarowych; 
 znajomości  obsługi  komputera;  
 dyspozycyjności,  komunikatywności; 
 wiedzy  z  zakresu mechaniki maszyn;  
 sporządzania protokołów z czynności serwisowych; 
 posiadania  prawa  jazdy  kategorii B;  

 
Dodatkowym atutem będzie: 

 umiejętność czytania schematów oraz dokumentacji technicznej; 
 znajomość języka angielskiego; 
 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 
 posiadanie świadectw kwalifikacyjnych   G1,  G2,  G3; 

 
Warunki zatrudnienia:  

 umowa o pracę;  
 wynagrodzenie  w   przedziale  3.500,00 – 5.500,00  PLN  brutto; 
 dodatkowe świadczenia: medyczne, urlopowe, okolicznościowe; 
 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i zagranicą; 
 kontakt  z  renomowanymi   firmami; 

 
Miejsce pracy: 

 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 3; 
 

 Kandydatów  spełniających  postawione  wymagania  i  zainteresowanych  proponowanym  stanowiskiem prosimy                    
o  przesłanie  CV  wraz  z  listem  motywacyjnym  zawierającym numer referencyjny  na   adres  rekrutacja@deft.com.pl  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  +48 508 500 907. 
Wysyłając  dokumenty   rekrutacyjne  zgadza  się  Pan/Pani  na  przetwarzanie  przez  D.E.F.T. Polska danych osobowych 
zawartych  w   zgłoszeniu  rekrutacyjnym  w   celu  prowadzenia   rekrutacji   na   stanowisko   wskazane   w   ogłoszeniu.  
Nr. referencyjny  03/2019 Oferta  
Oferta ważna do dnia  30.04.2019r. 
 
Klauzula informacyjna 
Jeżeli Pana/Pani dane aplikacyjne mają pozostać  w  naszej  bazie  w  okresie prowadzonej rekrutacji, proszę umieść w CV i Liście Motywacyjnym  
następującą zgodę: 
 „Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym przez D.E.F.T. Polska (NIP: 6262042221, REGON: 276848029), ul. Świętochłowicka 3, 41-909 
Bytom dla celów związanych z procesem rekrutacyjnym. Podanie  powyższych danych jest dobrowolne, jednakże   niezbędne   do realizacji  celu   
przetwarzania”.  

W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  rekrutacja@deft.com.pl. 

                                                                            www.deft.com.pl 
 

 

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. 

Zmień pracę na lepszą, która daje więcej możliwości. 
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