Dołącz do nas jako:
BLACHARZ SAMOCHODOWY: SAMOCHODY KLASYCZNE
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•

Wykonywanie napraw blacharskich samochodów klasycznych
Montaż/demontaż elementów karoserii samochodów klasycznych
Spawanie oraz zgrzewanie
Przygotowanie pojazdów do lakierowania
Restauracja oraz konserwacja samochodów klasycznych
Montaż oraz demontaż tapicerki samochodów klasycznych
Rekonstrukcja zniszczonych elementów blacharskich

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie zawodowe lub techniczne
Długie doświadczenie w pracy na stanowisku blacharza
Doświadczenie w pracy z samochodami klasycznymi
Znajomość budowy i zasad eksploatacji samochodów
Wysoka estetyka pracy
Bardzo dobra organizacja pracy
Prawo jazdy kategorii B,
Status emeryta lub rencisty

Dodatkowym atutem będzie:
•
•

Prawo jazdy kategorii B
Status emeryta lub rencisty

Oferujemy:
•
•
•
•

pracę w firmie o stabilnych warunkach zatrudnienia
możliwość rozwoju
atrakcyjne wynagrodzenie
komfortowe warunki pracy

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@beltowski.pl
W temacie wiadomości prosimy umieścić dopisek: Blacharz samochody klasyczne

Bełtowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Zakopiańska 169A, Kraków
tel. 12 252 30 70, fax 12 264 95 95
www.beltowski.pl
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Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bełtowski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Bełtowski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 169 A.
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 jest dobrowolne.
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