European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

OFERTA PRACY – HISZPANIA/POLSKA
Nr ref. EURES: 162 014 006 303

Stanowisko:

Elektryk specjalista

Kod ISCO:
Opis stanowiska / zakres obowiązków:

3113
Praca w zespole technicznym.
Obowiązki: prewencyjne i korygujące prace konserwatorskie.
1
Polska

Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:

Status:
Nazwa:
Adres:

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Pracodawca
Ingeteam Power Technology, S.A.

Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 70
48160 Derio - Spain

Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności gospodarczej:

Lokalizacja:

Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:

Uprawnienia/dyplomy/ dokumenty
(np. prawo jazdy):
Inne istotne wymagania:

Hiszpania
+34 944 039852
+34 944 039837
ingeteam@ingeteam.com
www.ingeteam.com
Ingeteam jest liderem na rynku specjalizującym się w inżynierii elektrycznej
oraz w rozwoju urządzeń elektrycznych, silników, prądnic i
przetwornic częstotliwości. Firma działa przede wszystkim czterech
głównych sektorach: energii, przemyśle, przemyśle morskim i trakcji
kolejowych, której celem jest optymalizacja zużycia energii przy
jednoczesnej maksymalizacji wydajności.
MIEJSCE PRACY
Mińsk Mazowiecki
WYMAGANIA
Techniczne w zawodzie elektryka/elektronika.
Wymagane. Mile widziane doświadczenie w konserwacji.
Język
Poziom
1. Polski
1. Bardzo dobry
2. Angielski
2. Komunikatywny
Prawo jazdy kat. B.
Certyfikat SEP będzie dodatkowym atutem.
Dostępność pod telefonem 24h/dobę.
Doświadczenie w pracach na kolei będzie dodatkowym atutem.
Możliwość odbycia szkolenia w Hiszpanii.
Znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
4000
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
PLN
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
miesięczna
Dodatkowe świadczenia:
1500 zł dodatku na Święta Bożego Narodzenia
zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
dojazdów itp.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy:
Praca w systemie zmianowym. Pełen etat.
Czas trwania umowy:
Umowa na czas określony. Min. rok z możliwością przedłużenia.
Liczba godzin tygodniowo:
40
Data rozpoczęcia:
Październik 2014r.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
CV
Język, w którym muszą być sporządzone Angielski
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty
Doradca EURES
Gdzie należy wysłać dokumenty:
beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl
z dopiskiem: elektryk specjalista

Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:

WAŻNOŚĆ
11.09.2014r.
DO ODWOŁANIA

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do
odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani
reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność
ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez
stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w
ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe
dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

