SPAWACZ
AURUM HR Agencja Pracy i Doradztwa Zawodowego ( 21921) poszukuje dla klientów z
Legnicy, Jawora i Złotoryi kandydatów na stanowisko Spawacz
Zakres obowiązków:
✓ spawanie stali stopowych i zwykłej jakości MAG 135
✓ czyszczenie detali po spawaniu (obsługa szlifierki kątowej)
✓ składanie w przyrządach spawalniczych elementów do spawania
✓ kontrola wizualna spoin oraz sprawdzenie zgodności wymiarów pospawanego
elementu z rysunkiem
✓ obsługa urządzeń pomiarowych
Oczekujemy:
✓ uprawnień spawalniczych w metodzie 135 (MAG)
✓ czytania i rozumienia rysunków technicznych
✓ gotowości do pracy zmianowej
✓ umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi (metrówka, suwmiarka)
✓ odporności na stres
✓ chęci do nauki.
Mile widziane:
✓ doświadczenie zawodowe w zakresie spawania MIG/MAG,
✓ doświadczenie w firmie produkcyjnej na podobnym stanowisku
Oferujemy:
✓ kompleksowe przeszkolenie,
✓ umowę o pracę tymczasową
✓ pracę w renomowanej międzynarodowej firmie z branży produkcyjnej
✓ interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania
decyzji w przyjaznym otoczeniu,
✓ w przypadku odpowiednich zdolności możliwość rozwoju osobistego w
przedsiębiorstwie,
✓ satysfakcjonujące wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności, zaangażowania i
stażu pracy,
✓ możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
✓ możliwość zatrudnienia w przyszłości na stale u naszego klienta
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego CV na adres biuro@aurumhr.pl,
w tytule maila prosimy o wpisanie SPA
Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AURUM HR Aneta Krehel z siedzibą w Legnicy, ul. Pileckiego 6, moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym
momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzul i:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AURUM HR Aneta Krehel z siedzibą w Legnicy, ul. Pileckiego 6, , moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolny m
momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Data ważności ogłoszenia: 30.09.2019
Miejsce pracy: LEGNICA/ JAWOR/ ZŁOTORYJA

