Obecnie do naszego zespołu szukamy Montażysty stolarki PCW i Aluminium
z wiedzą techniczną oraz doświadczeniem.
26-o letnie doświadczenie na rynku sprawiło, że doskonale radzimy sobie z innowacyjnymi
wyzwaniami, działamy dynamicznie i nie boimy się żadnych wyzwań.
Motywacja, ambicja oraz pasja to cechy, które wyróżniają nas i naszych pracowników. Jeżeli
chcesz się rozwijać razem z nami, na pewno znajdziesz miejsce w naszym zespole. Nasz proces rekrutacyjny jest przejrzysty i bardzo przyjazny. Wiemy doskonale, że najważniejszym
zasobem są ludzie, dlatego tworzymy zgrany team najlepszych specjalistów na rynku.

MONTAŻYSTA
Zadania:
• Montaż stolarki PCW oraz stolarki aluminium
• Montaż bram garażowych
• Montaż rolet
• Prace serwisowe
Oczekiwania:
• Doświadczenie w montażach stolarki PCW i aluminium
• Wiedza techniczna
• Umiejętności interpersonalne i organizacyjne
• Wysoka kultura osobista
• Własna działalność gospodarcza
• Samochód dostawczy i niezbędne narzędzia
Oferujemy:
• Umowę o współpracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Profesjonalne szkolenia
• Przyjazną atmosferę i pracę z najlepszymi specjalistami w branży
• Dużą samodzielność w działaniu
Rozwijaj z nami swoje pasje, kompetencje i pozwól się dostrzec !

Miejsce pracy: 55-330 Źródła ul. Inwestycyjna 1 (10 km od Wrocławia – kier. Środa Śląska)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

e-mail: rekrutacja@empol.pl ; więcej informacji www.empol.pl
Prosimy o dołączenie do oferty nazwy stanowiska pracy, na jakie dana osoba się ubiega.

Każda przesłana aplikacja zostanie poddana wnikliwej analizie, jednak zastrzegamy sobie możliwość kontaktu
wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy EMPOL BIS S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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.”
Administratorem danych jest EMPOL BIS S.A. z siedzibą w Źródłach 55-330, ul. Inwestycyjna1. 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

