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W związku z rozwojem Spółki poszukujemy pracowników. 

  

Miejsce pracy: 

• Katowice. 

Stanowisko: 

• Elektromechanik (maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych i osobowych). 

Zadania: 

• Praca w serwisie firmowym mobilnym i na warsztacie - wykonywanie przeglądów i napraw 

maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych i osobowych, sprzętu budowlanego - różnych 

producentów. 

• Remonty podzespołów, stanowiących moduły zapasowe do maszyn. 

• Rozładunki, montaże i rozruchy maszyn. 

• Uczestnictwo w testach nowych instalacji i urządzeń. 

• Współpraca z serwisantami fabrycznymi maszyn i urządzeń. 

Wymagania: 

• 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku elektromechanika branży budowlanej lub 

pokrewnej. 

• Wykształcenie min. zawodowe (preferowane kierunki techniczne). 

• Znajomość układów mechanicznych, budowy maszyn, pojazdów samochodowych i urządzeń 

przemysłowych. 

• Posiadasz uprawnienia do obsługi urządzeń elektro-energetycznych. 

• Umiejętność czytania schematów technicznych (elektrycznych i hydraulicznych). 

• Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie. 

• Zaangażowanie i chęć rozwoju. 

• Mobilność i dyspozycyjność. 

• Prawo jazdy kat B. 

Oferujemy: 

• Umowa o pracę. 

• Praca w stabilnej i rozwijającej się Polskiej firmie. 

• Możliwość rozwijania kompetencji i wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia. 
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Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV i listu 

motywacyjnego na adres: malgorzata.lasek@drogopol.pl. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

W dokumentach prosimy uwzględnić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w treści przesłanego CV, przez P.B.D. „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.  w celu wzięcia 

udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych”. 

Informujemy, że wyrażając powyższą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać lub zmienić 

zgodę, kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: malgorzata.lasek@drogopol.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
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