Pracownik ogólnobudowlany
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Dział wykonawstwa
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•

tapetowanie
szpachlowanie
wykonywanie prac wykończeniowych
murowanie
układanie glazury
układanie kostki brukowej (brukarz)
ocieplanie budynków
tynkowanie

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe budowlane
brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej
sprawność i siła fizyczna
praktyczne umiejętności z zakresu prac remontowo-budowlanych
prawo jazdy kat. B
umiejętnością współpracy w zespole
robotnik budowlany powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, rzetelnością, dokładnością,
solidnością

Oferujemy:
•
•
•
•

stałą pracę
atrakcyjne, terminowo wypłacane wynagrodzenie
przyjazną atmosferę pracy
możliwość dokształcania
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Wymagane dokumenty:
 CV, list motywacyjny
 świadectwo ukończonej szkoły/uczelni
 certyfikaty/dyplomy ukończonych szkoleń oraz kursów
Prosimy pamiętać o zawarciu w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KIM Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji”.
Informujemy, iż Administratorem danych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bartyckiej 114. 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. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e – mail: kadry@kim24.pl
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