Specjalnością naszej firmy od 15 lat jest szeroko pojęta hydraulika siłowa. Oferujemy bogaty wachlarz
najwyższej klasy produktów. Produkujemy agregaty hydrauliczne i filtracyjne, siłowniki i przewody
hydrauliczne. Ponadto świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi projektowe i serwisowe w zakresie
hydrauliki siłowej oraz systemów sprężonego powietrza zarówno w naszym warsztacie, jak i u klienta.
Osiągnięty sukces zawdzięczamy wykwalifikowanemu i doświadczonemu zespołowi specjalistów oraz szerokiej
wiedzy technicznej.
W związku ze stałym rozwojem firmy, w chwili obecnej poszukujemy:

STAŻYSTY w dziale Serwisu Hydrauliki Siłowej
Miejsce pracy: Kolonia Lesznowola k./Wawy

Zakres obowiązków:




Wykonywanie prac serwisowych, remontowych i naprawczych pod okiem starszego serwisanta
Prowadzenie dokumentacji technicznej zlecanych prac serwisowych
Udział w opracowaniu oraz realizacji projektów technicznych na potrzeby konkretnych rozwiązań z
zakresu hydrauliki siłowej

Wymagania:






Wykształcenie techniczne preferowane: Mechanika, Budowa Maszyn, Automatyka lub pokrewne
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem (mile widziana)
Dyspozycyjność i mobilność
Entuzjazm i motywacja do zdobywania doświadczeń zawodowych

Oferujemy:





Zdobycie doświadczenia technicznego z zakresu hydrauliki siłowej jak również współpracy z klientem
Poznanie zasad funkcjonowania rozwijającej się firmy
Atrakcyjne warunki stażu
Możliwość stałego zatrudnienia po odbyciu stażu

Jeżeli jesteś osobą, której szukamy, prześlij swoją aplikację zawierającą CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny
na adres:
Hydropol
Ul. Postępu 18
05-506 Kolonia Lesznowola
e-mail: piotr.jakubowski@hydropol.waw.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez
Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Hydropol - Elżbieta Jakubowska z siedzibą w
Kolonia Lesznowola 05-506 przy ul. Postępu 18. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawiania oraz
usunięcia swoich danych osobowych. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów
prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

