Frima AUTO-SERVIS s.c. J.G.M.W. poszukuje do swojego zespołu w Krzepicach /k Cz stochowy
osoby na stanowisko:
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY
Nr ref.: DS/KR/2010
Miejsce pracy: Krzepice /k Cz stochowy
Wymagania kwalifikacyjne:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Do wiadczenie na podobnym stanowisku
Uprawnienia diagnosty samochodowego – okr gowa stacja kontroli pojazdów
Umiej tno korzystania z fachowej literatury serwisowej
Dobra organizacja czasu pracy i stanowiska pracy
Preferowane wykształcenie rednie/wy sze techniczne
Gotowo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, otwarto na nowo ci
Prawojazdy kat. B
Podstawowa umiejetno obsługi komputera
Motywacja własna oraz ch do pracy
Dyspozycyjno
Umiej tno organizacji pracy własnej, kreatywno
Samodzielno , odpowiedzialno , umiej tno współpracy w zespole

Dodatkowe atuty:
− prawo jazdy kat. C+E
− Do wiadczenie w komputerowej diagnostyce pojazdów samochodowych
− Znajmo programów z informacjami techczninymi i danymi regulacyjnymi

Zakres obowi zków:
−
−
−
−
−

Przeprowadzanie bada technicznych pojazdów samochodowych
Obsługa klientów firmy oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Utrzymanie porz dku
Kontrola poprawno ci działania wszystkich urz dze znajduj cych si na wyposa eniu SKP
Uczestniczenie w ustalaniu planu oraz wyceny kosztów napraw wykrytych usterek

Oferujemy:
− Stał prac w stabilnej, pr nie rozwijaj cej si firmie
− Zatrudnienie na umow o prac po okresie próbnym

−
−
−
−
−

Atrakcyjne wynagrodzenie
Mo liwo rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
Prac w systemie dwuzmianowym
Mo liwo rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
Ciekaw i stabiln prac w do wiadczonym zespole

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji s proszone o przesłane CV wraz z podaniem numeru
referencyjnego ogłoszenia na adres email: autoservis@eurowarsztat.pl lub listownie na adres: ul.
Słowackiego 36, 42-160 Krzepice
Prosimy o dopisanie klauzuli:"Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

