Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i
elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty, kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla
pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

TECHNIK SERWISU
Miejsce pracy: Wrocław/ Mirków – warsztat stacjonarny
Miejsce pracy: Gdańsk – warsztat stacjonarny
Miejsce pracy: Warszawa/ Białołęka – warsztat stacjonarny
Miejsce pracy: Kraków i okolice – serwis mobilny
Miejsce pracy: Gliwice i okolice – serwis mobilny
Miejsce pracy: Rzeszów i okolice – serwis mobilny
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski i okolice – serwis mobilny (woj. lubelskie)
Miejsce pracy: Głogów i okolice - serwis mobilny (woj. dolnośląskie)
Miejsce pracy: Nowa Wieś Wrocławska - serwis stacjonarny warsztatowy (woj. dolnośląskie)
Miejsce pracy: Oława – Namysłów – serwis mobily (dolnośląskie)
Miejsce pracy: Poznań i okolice - serwis mobilny
Miejsce pracy: Ostrów Wlk./ Konin/ Turek/ i okolice - serwis mobilny
Miejsce pracy: on - site Komorniki – serwis stacjonarny
Miejsce pracy: Gdańsk / okolice – serwis mobilny
Miejsce pracy: Łódź – serwis mobilny
Za co będziesz odpowiedzialny:
-

wykonywanie napraw oraz przeglądy techniczne wózków widłowych,
analizę usterek i rozwiązywanie problemów technicznych,
przetwarzanie wózków widłowych zgodnie z wytycznymi,
tworzenie raportów i dokumentacji z wykonywanych czynności.

Czego oczekujemy:
-

wiedzy z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i hydrauliki siłowej,
wykształcenia średniego/zawodowego,
mile widziana znajomość zagadnień z zakresu budowy i obsługi wózków widłowych spalinowych,
elektrycznych lub maszyn przemysłowych,
umiejętności obsługi podstawowych programów Windows,
dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole

Co oferujemy:
-

stabilną i ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie,
możliwość rozwoju, zdobywania doświadczenia i awansu zawodowego,
szkolenia branżowe i kwalifikacyjne,
wsparcie działu szkoleń w uzyskaniu uprawnień zawodowych (UDT – obsługa i konserwacja
wózków widłowych),
atrakcyjne wynagrodzenie i motywacyjny system premiowania,
umowę o pracę,
grupowe ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną, dofinansowanie do karty Multisport oraz
system kafeteryjny MyBenefit po okresie próbnym,
profesjonalne narzędzia pracy i przyjazną atmosferę w zespole,
program rekomendacji pracowników,
dofinansowanie nauki języka angielskiego.

-

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację
zawierającą cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni
od daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail:

rekrutacja@linde-mh.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling
Polska Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
-

mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej
wycofaniem”.

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

