
 

 

OFERTA PRACY ! 

montażysta / serwisant WIND 

Praca polega na: 

pomocy w montażu i konserwacji wind w Krakowie - przyuczenie do wykonywania zawodów pod okiem wykwalifikowanego 

opiekuna  

 

Miejsce i godziny pracy:  

− budynki mieszkalne i usługowe na terenie Krakowa i okolic; czas pracy: 7:00 – 15:00 – nadgodziny dodatkowo płatne,  

  

Obowiązki: 

− wykonywanie czynności pomocniczych przy pracach konserwacyjnych i montażowych dźwigów osobowych, i towarowych, 

 

Od kandydata oczekujemy: 

− dobry stan zdrowia i kondycja - praca wymagająca fizycznego przygotowania, 

− terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, chęć rozwoju, 

− prawo jazdy kat. B,  

− mile widziane: ukończenie szkoły o profilu elektrycznym, elektronicznym lub mechanicznym, uprawnienia SEP1 kV, 

− obsługa elektronarzędzi (wiertarka, młot udarowy, piła elektryczna i spalinowa itp.), 

− kandydat pełnoletni z okolic Wieliczki lub Krakowa. 

 

Wynagrodzenie i forma współpracy :   

− umowa o pracę na okres próbny /czas określony / o pracę na czas nieokreślony, 

− umowa zlecenie w przypadku pracy dorywczej a po ukończeniu szkoły umowa o pracę.  

 

Oferujemy : 

− stabilną pracę w młodym zespole, 

− możliwość pracy w trakcie trwania roku szkolnego, wakacji i ferii,  

− system premii doceniający rozwój i zaangażowanie. 

− wynagrodzenie 2 500 - 5 000 zł/mies. brutto,   (18,30 zł/h - w przypadku umowy zlecenie). 

 

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości z tytułem "praca windy" na adres e-

mailowy: biuro@wiproserwis.pl zawierającej: CV i skan świadectwa ukończenia szkoły lub 

ostatniego roku szkolnego w przypadku uczniów lub kontakt telefoniczny: 503 507 439. 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV przez Administratora Danych 

Osobowych Firmę WIPRO SERWIS Janusz Kasperowski, Krzysztof Kasperowski spółka cywilna, Kokotów 942, 32-002 

Węgrzce Wielkie w celu przeprowadzenia rekrutacji z moim udziałem na stanowisko montażysty/ serwisanta wind. 

Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mam prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgody na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacyjnym. 

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji umiejętności kandydata oraz kontakt tylko 

z wybranymi osobami.  


