
Stadler Środa Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej specjalizuje się w produkcji pudeł tramwajowych. Spółka jest obecnie częścią

Grupy Stadler – wiodącego dostawcy innowacyjnych pojazdów szynowych. Stadler zatrudnia ponad 8500 pracowników w wielu lokalizacjach

na świecie, między innymi w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Australii oraz Stanach Zjednoczonych.

Posiada szeroką gamę produktów w segmentach pojazdów ruchu miejskiego i kolejowego: tramwajów, pociągów metra, pociągów

regionalnych, podmiejskich, międzymiastowych oraz dalekobieżnych. Produkuje również wagony pasażerskie, a także lokomotywy liniowe

i manewrowe.

Dołącz do naszego zespołu!

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Lakiernik

Nr ref.L1/2019

Miejsce pracy: Środa Wielkopolska

Oferujemy:

• Umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą,

• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

• Pakiet świadczeń socjalnych (m. in. Pracowniczy Program Emerytalny, bonus wakacyjny)

• Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,

• Pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Nasze oczekiwania:

• Wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane kierunkowe,

• Podstawowa wiedza z zakresu lakiernictwa,

• Umiejętność posługiwania się pistoletem lakierniczym,

• Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym,

• Dyspozycyjność,

• Umiejętność pracy w grupie,

• Motywacja do pracy,

• Uczciwość, lojalność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Zakres obowiązków:
• Przygotowanie powierzchni do szpachlowania, szlifowanie, oklejanie,
• Matowanie podkładu oraz oklejanie przed malowaniem,
• Malowanie dekoracyjne (baza oraz lakier bezbarwny).

Zapraszamy do przesłania CV na adres: pracuj@stadlerrail.com z zaznaczeniem nr referencyjnego oferty lub pocztą na adres Stadler ŚrodaSp. z o.o.                                            

Dział Personalny, 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 38C. CV  można dostarczyć także bezpośrednio do siedziby firmy. 

Więcej informacji pod nr telefonu 691 997 980 

Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie: www. stadlerrail.com

Rozpatrywane będą cv zawierające klauzulę: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i/lub liście motywacyjnym zawierają dane osobowe w 

szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Stadler Środa Sp. z o.o. 

dla potrzeb niniejszej rekrutacji.”

„Wyrażam dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Stadler Środa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brodowskiej 38c, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych 

osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Stadler Środa, w tym umieszczenie 

moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Stadler Środa i przechowywanie ich przez okres 1 roku”


