Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej.
Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne działania
w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych.
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

KIEROWCY RATOWNIKA w ZSP
miejsce świadczenia pracy: Miszewko Strzałkowskie
(nr. ref. 36/V/2017)
OFERUJEMY:







zatrudnienie w renomowanej firmie w oparciu o umowę o pracę,
stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,
bogaty pakiet benefitów (m.in. pracowniczy program emerytalny, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
atrakcyjny pakiet socjalny,
możliwość rozwoju zawodowego,
szkolenia i programy wdrożeniowe.

GŁÓWNE ZADANIA:








prowadzenie i obsługa pojazdów pożarniczych,
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
obsługa, konserwacja oraz utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu pożarniczego,
zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
przeglądy, kontrole i próby urządzeń oraz instalacji gaśniczych,
udział w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych,
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

WYMAGANIA:







wykształcenie: średnie, mile widziane techniczne
doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych,
kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak,
wiedza: znajomość taktyki pożarniczej, preferowana znajomość wymogów dotyczących zakładów dużego ryzyka oraz
specyfiki zagrożeń w branży,
uprawnienia: prawo jazdy kat. B i C, (preferowane C + E), zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz
aktualny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy lub deklarację ukończenia kursu przed zatrudnieniem,
inne: niekaralność, warunki zdrowotne i psychofizyczne umożliwiające pracę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego poprzez przycisk aplikowania
lub na adres: rekrutacja@pern.pl w terminie do 17 listopada 2017 roku do godz. 12:00.
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny 36/V/2017.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach
rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych".

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

