Oferta pracy

ENGIE SAR Spółka z o.o. specjalizująca się w świadczeniu usług generalnego wykonawstwa
w zakresie robót instalacji sanitarnych i elektrycznych jak również w kompleksowej obsłudze
technicznej budynków ( m.in. serwerowni, szpitali, pomieszczeń czystych oraz innych obiektów
wymagających utrzymania reżimowych warunków pracy infrastruktury technicznej) poszukuje
kandydatek/ kandydatów do pracy na stanowisku:

Inżynier serwisu HVAC
Miejsce pracy: Warszawa

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
•

Zarządzanie i nadzór nad realizacją obsługi technicznej urządzeń i instalacji HVAC na obiektach (konserwacja bieżąca, przeglądy,
naprawy) zgodnie z warunkami określonymi przez klientów w umowie serwisowej,

•

Przygotowywanie ofert serwisowych i montażowych dla klientów firmy oraz kierowanie i nadzór nad ich realizacją.

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
•

Wykształcenia minimum wyższego - inż. w specjalności sanitarnej (klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo) lub pokrewnej,

•

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,

•

Wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,

•

Dostosowanie zakresu obowiązków do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,

•

Zdobycie uprawnień (uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty kompetencji),

•

Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w ponad 150 osobowym zespole techników i inżynierów,

•

Dodatkowe benefity pozapłacowe (pakiet medyczny dla firm),

•

Możliwość uczestnictwa w kursach specjalistycznych.

Aplikacje prosimy kierować drogą Wraz
mailową
na adres: piotr.janas@engie.com
z CV prosimy o dołączenie następującego oświadczenia :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ENGIE SAR Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zwoleńska 97, 04-761 Warszawa, w celu udziału
w bieżącej rekrutacji oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników przez okres najbliższych 6 miesięcy.”
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ENGIE SAR znajduje się na naszej stronie internetowej :
www.sarserwis.pl
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Aplikacje prosimy kierować drogą mailową na adres: rekrutacja@sarserwis.pl

