Kierowca operacyjny

Opis
Elektrorecykling SA to jeden z większych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w Polsce. Prowadzi działalność w obszarze odbioru i recyklingu ZSEiE. Świadczy
kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki
mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych oraz
sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzy systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu.
Firma realizuje projekty badawczo-rozwojowe, zgodne z koncepcją circular economy.
W związku ze stałym rozwojem firma poszukuje osób do pracy kierowcy operacyjnego
Wymagania:





prawo jazdy kat B, C , C+E
ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych
elastyczność ( gotowość podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym )
otwartość i pozytywne nastawienie

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do obsługi ładowarek jednonaczyniowych klasa
III, uprawnienia do obsługi wózków widłowych kat II WJO lub gotowość uzyskania takich uprawnień
Opis stanowiska:




dowóz i wymiana kontenerów
przestawianie
obsługa hakowca

Oferujemy:




pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wykonywanych zadań oraz zaangażowania

Siedziba firmy: Sękowo 59, gm. Nowy Tomyśl.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail praca@elektrorecykling.eu lub w siedzibie
firmy (pon-pt w godz. 8:00-16:00).

WAŻNE!
Jeżeli wysyłasz do nas swoje CV, dokument powinien zawierać klauzulę:
"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Elektrorecykling S.A. (Sękowo 59, 64-

300 Nowy Tomyśl) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."
W przypadku zainteresowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi CV dodatkowo powinno
zawierać klauzulę:
"Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Elektrorecykling S.A.. (Sękowo 59, 64300 Nowy Tomyśl), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Elektrorecykling
S.A. (Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

