EPC Projekt S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Wydziału Produkcji
Malarz konstrukcji stalowych
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25a

Opis stanowiska:

Oferujemy:












Nakładanie powłok antykorozyjnych na elementy
konstrukcji stalowych wg specyfikacji i zleceń
produkcyjnych
Obsługa komory śrutowniczej
Wykonywanie wymaganych zaprawek malarskich
powierzchni
Bieżąca kontrola grubości i jakości wykonywanych
powłok antykorozyjnych
Zabezpieczenie pomalowanych elementów konstrukcji na
czas transportu
Załadunki konstrukcji stalowej na środki transportu






Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pracę w systemie dwuzmianowym (w tym również
delegacje na terenie całego kraju)
Premiowy system wynagrodzeń uzależniony od wyniku
działu
Możliwość rozwoju zawodowego
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Pakiet socjalny (ubezpieczenie)

Wymagania:

Dodatkowe atuty:














Wykształcenie min. zawodowe
Umiejętność
nakładania
powłok
malarskich
na
konstrukcje stalowe
Znajomość obsługi pomp do malowania
Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
Zdolności manualne, dokładność i sumienność
Umiejętność pracy w grupie

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
Uprawnienia do obsługi suwnicy

Uczciwość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych
czynności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@epcprojekt.pl lub złożenie osobiście w siedzibie firmy:
EPC PROJEKT S.A.
ul. Przemysłowa 25a,
97-300 Piotrków Trybunalski.
W aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Kontakt: Rekrutacja, rekrutacja@epcprojekt.pl, +48 532 869 120, +48 735 000 280.
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