APP Sp. z o.o.
Adres
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Profil działalności firmy/strona
internetowa

Siedziba: ul. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków
Biuro Techniczne: ul. Czarnieckiego 6D, 28-230 Połaniec
Władysław Wróbel – Dyrektor Realizacji Obiektowej
wladyslaw.wrobel@app-e.pl
667 668 392
Projektowanie, programowanie, dostawy, montaż i uruchomienia
układów automatyki oraz elektryki w procesach przemysłowych
www.app-e.pl

PROWADZIMY REKRUTACJĘ KANDYDATÓW NA STANOWISKA:
Młodszy Elektromechanik

Zakres obowiązków

Pracownik początkujący/niewykwalifikowany - zapewniamy
wyszkolenie:
1. mechaniczne prace montażowe z wykorzystaniem elektronarzędzi
2. rozprowadzanie i układanie kabli w przygotowanych trasach
kablowych
3. proste prace transportowe

Zakres obowiązków

1. Montaż konstrukcji wsporczych tras kablowych
2. Montaż koryt kablowych
3. Rozprowadzanie i układanie kabli

Elektromechanik

Elektromonter
Zakres obowiązków
Lokalizacja wykonywania pracy oraz
jej zasięg terytorialny
Należności z tytułu podróży
służbowej oraz tryb udzielania
urlopów wypoczynkowych).

1. Montaż kabli w rozdzielniach, szafach elektrycznych i
sterowniczych
2. Obrabianie i podpinanie kabli
3. Montaż elementów wyposażenia automatyki i elektryki
1. Praca głównie na terenie całej Polski i możliwa także za granicą
2. Miejsca bazowe zatrudnienia (praca sporadyczna): Kraków, ul.
Łowińskiego 7E lub Połaniec, ul. Czarnieckiego 6D
1. Transport i zakwaterowanie zapewnia Firma
2. Dieta wynikająca z przepisów prawa (aktualnie 30,00 zł/dobę)
Urlop wypoczynkowy – zgodnie z przepisami

WYMAGANIA
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Znajomość języków obcych
Obsługa programów komputerowych
Uprawnienia

Zawodowe/średnie - najlepiej o profilu elektrycznym lub podobnym
Traktowane jako dodatkowy atut
Traktowana jako dodatkowy atut (ang., niem.)
Jw.- MS Office, Autocad
Traktowane jako dodatkowy atut:
1. Prawo jazdy kat. B
2. Uprawnienia energetyczne typu E i inne

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy oraz okres jej trwania
Podstawowy wymiar czasu pracy
Dni i godziny pracy
Wynagrodzenie i świadczenia
dodatkowe
Świadczenia dodatkowe
Narzędzia pracy, które udostępnia
pracodawca
Szkolenia/możliwości rozwoju

Umowa o pracę - Pierwsza na okres próbny 3-6 m-cy. Docelowo na
czas nieokreślony) - Pełny etat
Praca jednozmianowa (generalnie),
Wymiar czasu pracy: 8 do 11 godzin na dobę (okresowo, w delegacji),
Normalnie: 7.00-15.00 lub od 6.00 do 14.00
Możliwa praca od 7.00 do 17.00-18.00 lub od 6.00 do 16.00-17.00;
Sporadycznie możliwa praca w soboty.
1. Podstawowe - do uzgodnienia z pracodawcą
2. Diety, przejazdy i zakwaterowanie przy delegacjach
3. Premia uznaniowa miesięczna - zależna od wyników Firmy
4. Inne dodatki wynikające z obowiązującymi przepisami
Ubezpieczenia grupowe NNW
Klucze, wkrętaki, elektryczne: wkrętarki, wiertarki, szlifierki, różne
przyrządy pomiarowe, zwyżki, rusztowania, wózki transportowe, itp.
Tak – wg bieżących uzgodnień z pracownikiem, uwzględniających jego
preferencje
Możliwość awansu zawodowego, zależna od wyników pracownika

1

