Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
ul. Wod nika 50, 8 0- 299 Gda ńsk, tel . 58 7 62 80 00, fax. 58 76 2 90 00, e-m ail sekreta riat @ renk. pl , http ://www.re nk. pl
NIP 583-10-15-886

Kapi tał Zakład owy 65.9 03.000 zł

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. RENK z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Wodnika 50 (Gdańsk-Osowa, przy obwodnicy Trójmiasta - zjazd Węzeł Owczarnia) - spółka,
która zajmuje się wynajmem powierzchni pod hurtowy handel kwiatami, artykułami
dekoracyjnymi, ogrodniczymi, owocami, warzywami oraz innymi artykułami spożywczymi,
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

KONSERWATOR-ELEKTRYK (miejsce pracy - Gdańsk, Wodnika 50)
Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należała obsługa sieci i
instalacji elektrycznych i energoelektrycznych na terenie i w obiektach Spółki.
Wymagania:
* wykształcenie min. średnie zawodowe
* punktualność
* sumienność
Oferujemy:
* stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji i branży,
* stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
* zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
* atrakcyjny system wynagrodzeń
* rozbudowany system premii oraz dodatków,
* przygotowanie i przeszkolenie do wykonywanej pracy
* możliwość finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
* możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej
* możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
* możliwość przystąpienia do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych)
Aplikacje prosimy składać drogą mailową na adres: m.rozalski@renk.pl (kontakt telefoniczny:
58 762 80 07).
W
treści
dokumentu
aplikacyjnego
prosimy
o
dopisanie
klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji 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 (RODO).
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