SUEZ Małopolska Sp. z o.o.
SUEZ jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ, która jest światowym liderem wśród dostawców usług w
dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. Na polskim rynku, już od ponad 20 lat, SUEZ oferuje kompleksowe
usługi w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (w
tym niebezpiecznych), zatrudniając blisko 2600 pracowników.

Kierowca kat. B lub kierowca kat. C
Region: Kraków / Nowy Sącz
Opis stanowiska:





Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować usługi odbioru, wywozu odpadów samochodami
specjalistycznymi (śmieciarki, hakowce, skrzyniowe) zgodnie z wymogami zawartymi w umowach i procedurami
wewnętrznymi, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów i utrzymaniu satysfakcji klienta.
Praca jednozmianowa

Wymagania:










Prawo jazdy kat. B lub kat. C
Karta kierowcy (wymagane przy kat. C)
Kurs na przewóz rzeczy (wymagane przy kat. C)
Ważne badania psychotechniczne (wymagane przy kat. C)
Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy oraz podejmowania decyzji technicznych
Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność
Nasza oferta jest doskonałą propozycją dla osoby zorganizowanej, potrafiącej określić plan działania, lubiącej
pracę z ludźmi, optymistycznie nastawionej do świata, pozytywnie nastawionej na zmiany.

Oferujemy:









Stałą, stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Konkurencyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń (umowę o pracę, stałą pensję + premię)
Stałość w terminach wypłat wynagrodzeń
Prywatną opiekę medyczną (bezpłatne szczepienia) oraz kartę BENEFIT MULTISPORT
Odpowiednie do stanowiska narzędzia pracy
Bardzo dobre warunki pracy
W pierwszym miesiącu zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, potem zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę.

Oferujemy zatrudnienie w Krakowie lub w Nowym Sączu.
Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń:
515 224 876 (Kraków)
515 224 334 (Nowy Sącz)
CV prosimy wysyłać na e-mail: kadry.malopolska@sitapolska.com.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SUEZ Małopolska Sp.
z o.o z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest SUEZ Małopolska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosiarzy
5a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

