SPRÁVCE A ÚDRŽBÁŘ AREÁLU v jedné osobě
Práce se nebojíte, vidíte za sebou rád hmatatelné výsledky?
Oceňujete různorodou práci, řešení problémů a máte raději, když vše odsýpá?
Přesně to na hledané pozici nabízíme.
Proč zrovna k nám?
agriKomp Bohemia působí v oblasti dnes tolik diskutovaných obnovitelných zdrojů, v technologii,
která pomáhá zabezpečit energetickou nezávislost.
Stavíme a poskytujeme kompletní servis bioplynových stanic, zemědělských objektů.
Naše firma oslavila již své 15. narozeniny, má pevné základy, budoucnost, vlastní a moderní zázemí, vybavení
a sílu týmu 130 spoluhráčů. Ačkoliv neustále rosteme, uchováváme si přátelskou a rodinnou
atmosféru s osobním přístupem.
Co Vás na pozici čeká?
- dohled a údržba technologií budov, komunikace s dodavateli servisních prací, revizních kontrol zařízení budov
- údržba budov a skladových hal
- péče o zeleň a úklid venkovních ploch areálu a komunikací
- odpadové hospodářství a organizace provozu areálu
- výpomoc při manipulaci zásob a materiálu v areálu
Pro tuto pozici je podmínkou:
- být technicky zdatný, manuálně zručný
- komunikativní s aktivním přístupem, se schopností vyhodnotit problém a navrhnout řešení
- vlastnit ŘP sk. B
- chuť pracovat, nezaleknout se nových věcí
Oceníme:
- zkušenost s prací na stejné pozici
- povědomí o fungování technologií (tepelná čerpadla, vzduchotechnika, klimatizace atd.)
- znalost technologií MaR
- praxi s obsluhou VZV (příslušná oprávnění zajistíme)
- elektro vzdělání
Co nabízíme?
- průměrný plat až 35.000 Kč – umíme ocenit kvalitu, zkušenosti, praxi zaměstnance
- práci na jednu směnu
- možnost služební garsoniéry
- příspěvek na stravné
- zdravotní volno – každému je někdy ouvej
- jazykové vzdělávání – vyberte si jazyk a kurz dle libosti, dostanete příspěvek
- 5 týdnů dovolené po roce práce
- výhodný mobilní tarif i rodinné příslušníky
- bankovní účet s měsíční odměnou ze mzdy
- výhodné nákupy u dodavatelských firem
- značkové pracovní oblečení
- firemní společenské akce – snídaně, párty, táborák, večírky
- kofeinový doping o přestávce či k práci

Nastoupit můžete klidně hned!
Těšíme se na Vás ve Střelicích.
Pošlete Váš životopis na
a.sevcikova@agrikomp.cz
a kolegyně Alena Ševčíková
(tel.: 731 699 078) se Vám
obratem ozve.

