POLEĆ PRACOWNIKA - PRACUJ WŚRÓD ZNAJOMYCH

ELEKTRYK/ELEKTROMONTER SZAF STEROWNICZYCH
Miejsce pracy - Gliwice
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA:
▪
▪
▪
▪
▪

prefabrykowanie szaf elektrycznych zasilających oraz sterowniczych,
prowadzenie dokumentacji list materiałowych,
realizację projektu w oparciu o dokumentację techniczną oraz standard klienta,
raportowanie braków materiałowych oraz niezgodności projektowych,
realizację prac elektroinstalacyjnych

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATA:
▪ doświadczenie w budowaniu szaf sterowniczych (mile widziane),
▪ wykształcenie kierunkowe techniczne m.in. elektryka, elektrotechnika, automatyka – mile
widziane
▪ uprawnienia SEP 1 kv,
▪ umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
▪ prawo jazdy kategorii B.
▪ dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność,
▪ znajomość zasad działania urządzeń elektrycznych,

Masz wśród znajomych osobę, która spełnia powyższe kryteria?
Świetnie - czekamy na Twoje polecenie!

ABY POLECIĆ PRACOWNIKA WYSTARCZY:
CV polecanego kandydata oraz podpisaną przez kandydata zgodę na ochronę danych
osobowych (dostępną do odbioru w sekretariatach lub dziale HR)
przesłać na adres praca@propoint.pl lub dostarczyć osobiście do Działu HR
Jeżeli polecony przez Ciebie Kandydat BEZ DOŚWIADCZENIA w prefabrykacji szaf zostanie
zatrudniony i przepracuje min. 6 miesięcy - wypłacimy Ci nagrodę w wysokości 500 zł!
Jeżeli polecony przez Ciebie Kandydat POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE w prefabrykacji szef
zostanie zatrudniony to otrzymasz w sumie 1500zł (!!) wypłacane w 2 transzach:
po przepracowaniu przez niego 3 miesięcy wypłacimy Ci 500zł, a po roku jeszcze 1000zł!

Masz pytania? Skontaktuj się z Działem HR lub wyślij wiadomość na praca@propoint.pl
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Ważne! Informacje dodatkowe:
•

Uczestnikami tj. osobami polecającymi, którym przysługuje wypłata nagrody, nie mogą być osoby
zatrudnione u Pracodawcy na stanowiskach kierowniczych, a w szczególności Kierownicy Działów
i Kierownicy Sekcji oraz Pracownicy Działu HR i osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie
procesów rekrutacyjnych.

•

Każdy polecony kandydat przechodzi proces rekrutacji zgodny ze standardami firmy.

•

Warunkiem wypłaty nagrody (każdej z jej części) jest posiadanie statusu pracownika
przez osobę polecającą.

•

Nagroda pieniężna, nie przysługuje w przypadkach, gdy:
•
CV poleconej osoby znajdowało się już wcześniej w bazie kandydatów Pracodawcy,
•
zgłoszenie danej osoby już wcześniej wpłynęło do Działu HR w ramach polecenia,
•
osoba polecana przez Uczestnika była w dowolnym czasie w ciągu dwóch lat poprzedzających
jej zgłoszenie, pracownikiem Pracodawcy.

Masz pytania? Skontaktuj się z Działem HR lub wyślij wiadomość na praca@propoint.pl

