Linde Material Handling, członek grupy KION, plasuje się wśród wiodących światowych producentów wózków widłowych, zaś w Europie zajmuje
pozycję lidera. Ponadto obecnie firma oferuje swoje know-how, zdobyte podczas dekad rozwoju i produkcji napędów elektrycznych, dla odbiorców
zewnętrznych, z przeznaczeniem dla szerokiej gamy zastosowań. Sukces, jaki osiągamy, jest efektem innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, naszej pasji oraz naszego doświadczenia. Dzięki temu stworzyliśmy profesjonalną i rzetelną organizację. Nasza misja jest
definiowana zdaniem Engineered for your Performance.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

TECHNIK SERWISU
Nr Ref.: TS/SW Miejsce pracy: Sosnowiec warsztat stacjonarny (woj. śląskie)
Nr Ref.: TS/KS Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą i okolice (woj. wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie)
Nr Ref.: TS/KLM Miejsce pracy: Kalisz i okolice (woj. wielkopolskie)
Nr Ref.: TS/WR Miejsce pracy: Wrocławia, Strzegomia i Oleśnicy (woj. dolnośląskie)
Nr Ref.: TS/SOM Miejsce pracy: Sosnowiec i okolice (woj. śląskie)
Nr Ref.: TS/GLM Miejsce pracy: Gliwice i okolice (woj. śląskie)
Nr Ref.: TS/RZM Miejsce pracy: Rzeszów i okolice (woj. podkarpackie)
Nr Ref.: TS/MIM Miejsce pracy: Mielec i okolice (woj. podkarpackie)
Nr Ref.: TS/CZM Miejsce pracy: Częstochowa i okolice (woj. śląskie)
Nr Ref.: TS/BŁS Miejsce pracy: Błonie - warsztat stacjonarny (woj. mazowieckie)
Nr Ref.: TS/WS Miejsce pracy: Wyszków - warsztat stacjonarny (woj. mazowieckie)
Nr Ref.: TS/WM Miejsce pracy: rejon Warszawy (woj. mazowieckie)
Nr Ref.: TS/LD Miejsce pracy: Łódź i okolice (woj. łódzkie)
Nr Ref.: TS/GD Miejsce pracy: Gdańsk (woj. pomorskie)
Nr Ref.: TS/PTM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski i okolice (woj. łódzkie),
Nr Ref.: TS/BIM Miejsce pracy: Białystok i okolice (woj. podlaskie)
Nr Ref.: TS/BPM Miejsce pracy: Biała Podlaska i okolice (woj. lubelskie)
Nr Ref.: TS/KKM Miejsce pracy: Kościerzyna /Kartuzy i okolice (woj. pomorskie)
Nr Ref.: TS/BOL miejsce pracy: Bolesławiec i okolice (woj. dolnośląskie)
Nr Ref.: TS/JG Miejsce pracy: Jelenia Góra i okolice (woj. dolnośląskie)

Za co będziesz odpowiedzialny:
wykonywanie napraw oraz przeglądy techniczne wózków widłowych,
analizę usterek i rozwiązywanie problemów technicznych,
przetwarzanie wózków widłowych zgodnie z wytycznymi,
tworzenie raportów i dokumentacji z wykonywanych czynności.
Czego oczekujemy:
wiedzy z zakresu elektrotechniki, mechaniki i hydrauliki siłowej,
wykształcenia kierunkowego technicznego,
mile widziana znajomość zagadnień z zakresu budowy i obsługi wózków widłowych spalinowych, elektrycznych lub maszyn przemysłowych,
umiejętności obsługi podstawowych programów Windows,
ważnego prawa jazdy kat. B.
Co oferujemy:
stabilną i ciekawą pracę na umowę o pracę w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie,
motywacyjny system wynagrodzeń,
możliwość rozwoju,
opiekę medyczną po okresie próbnym,
system szkoleń,
profesjonalne narzędzia pracy.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą prześlij swoją aplikację zawierającą cv /z oznaczonym numerem referencyjnym w
temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail:
rekrutacja@linde-mh.pl.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
przez firmę Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.,
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

