
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na ul. 

Zwoleńska 97, 04-761, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej i przyszłych rekrutacji, 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

  SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(dawniej „SAR PW Sp. z o.o.” Sp.k.) 

 

  

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze 

technicznej budynków (urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne, elektryczne, 

automatyka) poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku: 

Technik Elektryk 

 

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  

 

Wykonywanie prac serwisowych w zakresie instalacji elektrycznych na obiektach 

obsługiwanych przez firmę: 

- bieżąca konserwacja, 

- przeglądy,  

- naprawy, 

- montaże. 

 

Od kandydata oczekujemy: 

 

• Wykształcenia minimum średniego - technik elektryk lub pokrewne. 

• Prawa jazdy kat. B.   

• Umiejętności pracy w grupie współpracowników. 

• Dyspozycyjności, zaangażowania i sumienności. 

• Chęci do podnoszenia kwalifikacji. 

 

Oferujemy: 

 

•  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

 

•  Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie dla studentów studiów zaocznych. 

 

•  Wynagrodzenie od 3000 do 5000 PLN brutto (zależne od posiadanych kwalifikacji i 

doświadczenia). 

 

•  Możliwości podwyższenia wynagrodzenia (godziny nadliczbowe, dodatkowe premie). 

 

•  Dostosowanie zakresu obowiązków do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.  



• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na ul. 

Zwoleńska 97, 04-761, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej i przyszłych rekrutacji, 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

•  Możliwość nauki zawodu dla osób bez doświadczenia. 

 

•  Możliwość podnoszenia posiadanych kwalifikacji dla osób z doświadczeniem. 

 

•  Zdobycie uprawnień (świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty kompetencji). 

 

•  Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w ponad 150 osobowym zespole techników i 

inżynierów. 

 

• Dla osób spoza Warszawy gwarantujemy zakwaterowanie na 3 miesięcznym okresie 

próbnym. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Oferta pracy – Technik Elektryk” na 

adres: 

SAR PW Sp. z o.o., Zwoleńska 97, 04-761 Warszawa lub: sarserwis@sarserwis.pl  

 

Wraz z CV prosimy o przesłanie zgody na przetwarzanie przez SAR PW Sp. z o.o. swoich danych 

osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. nr 133 poz. 883)" 

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Uprzejmie informujemy, że 

skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. 
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