Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój, największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi technicznego
utrzymania baz paliwowych.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
BRYGADZISTA
w komórce organizacyjnej Zespół Serwisowy Wschód
lokalizacja Emilianów
Główne zadania :
• Odpowiedzialność za BHP w miejscu pracy, egzekwowanie przestrzegania przepisów przez pracowników
• Planowanie, organizowanie, monitorowanie, raportowanie i dokumentowanie prac w zakresie powierzonych
zadań – serwis planowy, serwis bieżący, inwestycje
• Nadzór bezpośredni nad realizacją zadań powierzonych podwładnym pracownikom, audytowanie wewnętrzne
wykonywanych usług z zakresu automatyki, elektryki i mechaniki
• Budżetowanie, specyfikacja i ofertowanie powierzonych projektów, zadań serwisowych i remontowych
• Współpraca z klientem, dostawcami, podwykonawcami, urzędami oraz TDT i UDT
• Działanie zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania jakością, prowadzenie dokumentacji związanej z ISO
• Rozliczanie czasu pracy podległego zespołu
• Prowadzenie rozliczeń finansowych
Oczekiwania :
• Wykształcenie minimum średnie techniczne (elektryczne / mechaniczne)
• Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Znajomość zagadnień dotyczących branży paliwowej będzie dodatkowym atutem
• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
• Znajomość zintegrowanych systemów pracy (TPM, IWS itp.) będzie dodatkowym atutem
• Uprawnienia SEP E, D gr 1 i 2
• Bardzo dobre umiejętności organizacyjne
• Umiejętność zarządzania zespołem
Oferujemy :
• Pracę w firmie będącej liderem na rynku
• Pracę na umowę o pracę w systemie jednozmianowym
• Pakiet socjalny i opiekę medyczną
• Możliwość rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego
w terminie do 06 grudnia 2020 roku na adres:
rekrutacja@naftoserwis.pl
w tytule maila prosimy napisać: Brygadzista Emilianów
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa), niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zawarte są w przedłożonych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Świadomie i dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. Jest mi wiadome, że
w każdej chwili przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody. Odwołanie zgody oznacza moją rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.
Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed odwołaniem.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

