Oferta pracy - szczegóły

Stanowisko:

KONSERWATOR INSTALACJI WOD-KAN/CO/CWU

Numer:

StPr/22/5106

Dodane przez:

Gdański Urząd Pracy

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:

Henryka Rodakowskiego 3A, 80-304 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie

Zakres
obowiązków:

Prowadzenie bieżacej konserwacji instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych;
konserwacja węzłów cieplnych, bieżące usuwanie drobnych usterek i awarii w
instalacjach, odczytywanie danych z ukladów pomiarowych. Praca od poniedziałku do
piątku w godzinach: 7:30-15:30, 7:30-14:30, 9:00-18:00.

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu:

1

Zmianowość:

jedna zmiana

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Liczba godzin
pracy w miesiącu:

160

Data rozpoczęcia:

01.06.2022

Wynagrodzenie
brutto:

od 4 500 do 4 800 PLN pierwsza umowa na okres próbny-3 miesiące, następnie na
czas nieokreślony.

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód:

pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

Zapewnienie wyżywienia:

NIE

Zatrudnienie od zaraz:

TAK

Zapewnienie zakwaterowania:

NIE

Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do NIE
Polski:

WYMAGANIA
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:

średnie zawodowe

Pozostałe wymagania:
Inne wymagania:

umiejętności: zdolność rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych i
ciepłowniczych w budynkach mieszkalnych; uprawnienia:
grupa G2 E.

Staż pracy ogółem:

lata: 5

DANE PRACODAWCY:
Pracodawca:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VII DWÓR

Krótki opis
działalności
gospodarczej:
Nr KRAZ:
Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy

Adres:

Henryka Rodakowskiego 3A, 80-304 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie

Osoba do kontaktu:
Numer telefonu:

723 067 183

E-mail:

a.ﬁdytek@viidwor.eu

Język aplikacji:

polski

Wymagane
dokumenty:

-

Sposób kontaktu /
przekazania
dokumentów:

Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, inny - Spotkanie z
pracodawcą w siedzibie ﬁrmy tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

POZOSTAŁE DANE:

Wygenerowano w dniu 2022-06-02 r.

Liczba miejsc pracy:

1

Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych:

0

Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (ﬁnansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania:

01.06.2022

Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji:

02.06.2022

Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

01.06.2022

Data ważności:

01.07.2022

Wygenerowano w dniu 2022-06-02 r.

