OFERTA PRACY
Montaż farm solarnych
ZAKRES PRAC (w zależności od zapotrzebowania w danym czasie, kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji oraz wielu innych
czynników):
- uczestniczenie w procesie palowania,
- montaż konstrukcji pod panele,
- kładzenie paneli słonecznych,
- uczestniczenie w procesach logistycznych (rozładunek towaru, dystrybucja towaru na polu),
- uczestniczenie w pracach związanych z elektryką.

Oferta:
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie – na warunkach polskich (zgłoszenie do ZUS),
- wykonywanie zleconych prac na budowach znajdujących się na dzień dzisiejszy w Niemczech, od stycznia również w Wielkiej
Brytanii,
- dopełnienie wszelkich formalności związanych z umożliwieniem wykonywania zlecenia na budowach znajdujących się poza
granicami RP,
- zorganizowanie przejazdu do kraju wykonywania zlecenia (koszty bezpośrednio pokrywa Ecotec) – busy Vivaro, Sprinter,
Vito……..,
- zorganizowanie zakwaterowania w kraju wykonywania zlecenia (koszty bezpośrednio pokrywa Ecotec) – mieszkania, domy…
korzystamy z tzw. ofert wakacyjnych,
- użyczenie narzędzi,
- jedynymi kosztami bezpośrednimi, jakie ponosi Zleceniobiorca w kraju wykonywania zlecenia, to koszty żywienia; pieniądze
w walucie kraju wykonywania zlecenia Zleceniobiorca musi sam sobie zorganizować; wynagrodzenie płacimy w PLN.

Wymagania:
- umiejętność szybkiej adaptacji w nowych warunkach,
- nastawienie na rozwiązywanie problemów, a nie ich mnożenie,
- umiejętność posługiwania się narzędziami typu śrubokręt i elektronarzędziami typu wkrętarko-wiertarka itp. i wiele innych,
- umiejętność pracy w zespole.

Wielkimi atutami będą:
- doświadczenie w pracy w branży budowlanej, przy montażu konstrukcji wszelkiego typu itp., a zwłaszcza farm solarnych,
- znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy, najlepiej międzynarodowe,
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych z teleskopowym wysięgnikiem,
- uprawnienia do obsługi koparek,
- uprawnienia SEP,
- wykształcenie techniczne (zawodówka, technikum, politechnika).

Wynagrodzenie na początek:
22 PLN netto / 1h pracy + dodatek tygodniowy: 100 PLN netto w Niemczech, 200 PLN w Wielkiej Brytanii
Przeciętna ilość godzin pracy w ciągu tygodnia: 50-55h.
Osoby faktycznie zainteresowane naszą ofertą prosimy o wysyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres mail: apiotrowska@ecotecpolska.pl. Rozmowy rekrutacyjne prowadzimy w siedzibie firmy w Warszawie do końca grudnia. Pierwsze wyjazdy na około
3-4 miesiące do Niemiec i Wielkiej Brytanii już w styczniu 2017.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych
dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami)".
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KONTAKTU Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

