
 

 

 

ZOELLER  TECH Sp. z o.o. należąca  do  grupy  Zoeller-Kipper GmbH,  jednego  z  europejskich liderów  z  branży  

pojazdów komunalnych, w związku ze swoim dynamicznym rozwojem szuka kandydatów na następujące stanowisko: 
 

Serwisant mobilny zabudów samochodów specjalnych  
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie/ woj. opolskie/ woj. lubuskie 

 

Opis stanowiska: 

 obsługa serwisowa zabudów samochodów specjalnych (śmieciarek i zamiatarek): hydraulika, pneumatyka  
i elektryka 

 praca z dokumentacją techniczną 

 wykonywanie napraw u klienta 

 dbanie o zachowanie zasad certyfikacji naprawianego produktu 

 praca w terenie na obszarze woj. dolnośląskiego oraz w odległości do 50 km od województwa dolnośląskiego 
w kierunkach woj. opolskiego i woj. lubuskiego 
 

 w perspektywie 2 lat zostanie otwarty serwis firmowy w woj. dolnośląskim i serwisant będzie pracował w nim 
stacjonarnie 

 na początku współpracy serwisant odbędzie około 2 miesięczne szkolenie w oddziale w Chorzowie, podczas 
szkolenia gwarantujemy zakwaterowanie 

Oczekujemy: 
 wykształcenie średnie – mechaniczne, spawalnicze, metalurgiczne 

 zmysł techniczny 

 umiejętność czytania schematów elektrycznych i hydraulicznych 

 umiejętność spawania gazowego i elektrycznego w osłonie gazów będą dodatkowym atutem 

 gotowość do wyjazdów służbowych 

 prawo jazdy kat. B 

 znajomość branży komunalnej będzie dodatkowym atutem 

Oferujemy:  
 pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku 

 możliwość długofalowej współpracy 

 narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków, samochód służbowy, komputer, telefon 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 specjalistyczne szkolenia 

 dodatki socjalne 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji klikając przycisk Aplikuj pod 
ogłoszeniem. 

 
Do przesyłanych dokumentów należy dołączyć klauzulę o ochronie danych osobowych.  

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zoeller Tech Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych  
rekrutacji.” 

Administratorem danych jest Zoeller Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowo Górne 84-123, Nowa 8. Dane zbierane są dla potrzeb 
obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do 
przeprowadzenia rekrutacji. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=57ca63715d2c482a8b1bf32984a60f6d

