H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
w związku z dynamicznym rozwojem i nowymi kontraktami,
zatrudni na stanowisko

Pracownik działu transportu wewnętrznego
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie czynności związanych z obsługą
urządzeń i środków transportu wewnętrznego oraz innych czynności temu towarzyszących, stosownie
do posiadanych uprawnień.

Wymagania:
▪
▪
▪
▪

▪

preferowane wykształcenie średnie,
uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe (kategoria II WJO),
podstawowa znajomość zasad funkcjonowania magazynów i transportu wewnętrznego w dużych
przedsiębiorstwach produkcyjnych,
mile widziane jedno lub kilka z niżej wskazanych uprawnień:
− uprawnienia na suwnice i wciągarki hakowe z poziomu roboczego (kategoria II S),
− świadectwo kwalifikacyjne manewrowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy
kolejowe,
− świadectwo kwalifikacyjne ustawiacza i kierowcy pojazdów kolejowych w obrębie bocznicy, zgodne z w/w
rozporządzeniem,
preferowane doświadczenie w pracy w charakterze pracownika transportu wewnętrznego w dużej firmie
produkcyjnej.

Oferujemy:
▪
▪
▪
▪

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
liczne świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów
i kolonii, karnety sportowe, świadczenia świąteczne itp.),
możliwość szkoleń, rozwoju zawodowego i awansu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres praca@fpspoznan.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań,
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom
gospodarczym/instytucjom,
3) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
5) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej
http://fpspoznan.pl/dokumenty/ogloszenia/Obow_infor_FPS.pdf oraz na terenie zakładu.

