AZAKO Sp. z o.o.

Dzielna, dn. 14-1-2022

Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
tel. 44 754 40 20, biuro@azako.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRACY
Azako Sp. z o.o. z siedzibą w Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

operator koparki
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce świadczenia pracy: Dzielna
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
• Wykonywanie robót przygotowawczych i wykopów pod budowę linii kablowych i urządzeń
• Przygotowywanie tras kablowych w zabudowie miejskiej i na otwartych przestrzeniach,
• posługiwanie się sprzętem specjalistycznym oraz narzędziami ślusarskimi i monterskimi,
• wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego.
Wymagania niezbędne:
• uprawnienia operatora mini koparki
• wykształcenie min. Zawodowe,
• prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. E.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole,
• zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
• systematyczność, precyzja, dobra organizacja pracy,
• umiejętność logicznego myślenia,
• umiejętność szybkiego uczenia się.
Ofertę kandydata zawierającą CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji można przesyłać
a) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@azako.pl lub,
b) pocztą na adres – Azako Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko
operator koparki”.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie ustalonym telefonicznie z kandydatem do pracy.
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Administratorem danych osobowych jest AZAKO Sp. z o.o. Osobie fizycznej, której dane
są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88].

