Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK
Główne zadania:
- Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
- Demontaż, montaż i uruchamianie urządzeń elektrycznych;
- Sprawdzanie stanu technicznego maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi;
- Kontrolowanie i regulowanie, przeprowadzanie prób po naprawach;
- Obsługa stacji SN i NN, odczyty urządzeń pomiarowych;
- Prowadzenie zapisów z przeglądów w programie „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie”;
Oczekiwania wobec kandydata:
- Doświadczenie na podobnym stanowisku;
- Wykształcenie minimum zawodowe o specjalności elektryk;
- Uprawnienia SEP do 1 kV- mile widziane;
- Samodzielność
- Szybkość dziłania;
- Umiejętność radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach
- Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Oferujemy:
- Praca w firmie produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
- Pakiet świadczeń socjalnych.
Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie dokumentów na adres kadry@osmgarwolin.pl lub
osobiście w siedzibie OSM Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 pokój nr 17 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 682-22-61 w 321.
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 OSM Garwolin z siedzibą w Woli Rębkowskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Administratorem danych osobowych kandydata jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17 . Pozyskane dane
będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na
przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.
Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej OSM Garwolin o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na
proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażeniu zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej OSM
Garwolin, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.

