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Kim jesteśmy? 
Naszym sukcesem jest #KORCZYKTEAM, czyli zgrany zespół profesjonalistów. 
Jesteśmy wyjątkową ekipą i wspólnie tworzymy markę Korczyk oraz standardy świadczonych usług. Bardzo ważne są 
dla nas relacje panujące w zespole. Tak zwyczajnie, po ludzku się lubimy. 
 
Analizujemy rynek i na bieżąco wprowadzamy nowe rozwiązania i usługi. Dbamy o to, aby każdy Klient czuł się u nas 
mile oczekiwanym gościem. Tworzymy organizację, która opiekuje się samochodem klienta od A do Z. Zapewniamy 
kompleksowe działania. Krótko mówiąc, w naszych 3 lokalizacjach pomagamy zorganizować Klientom wszystko w 
temacie aut. 

Więcej o nas na www.korczyk.pl 

 

Autoryzowany Dealer marki ŠKODA & KIA 

KORCZYK 

Grupa Korczyk – wszystko w temacie aut. Doświadczenie od ponad 35 lat, w ofercie 2 topowe 

marki z pierwszej piątki najlepiej sprzedających się samochodów w Polsce (ŠKODA & KIA), 3 

lokalizacje, 90 osób tworzących #KORCZYKteam, 100 % punktów za obsługę klienta w Wielkim 

Teście Salonów Samochodowych 2018 Magazynu Auto Świat. 

W związku z dynamicznym rozwojem salonu KIA i dużym wzrostem prac na dziale serwisowym 

poszukujemy osób na stanowisko: Elektromechanik – montażysta 

Profil stanowiska: 

 samodzielna naprawa pojazdów (naprawy mechaniczne, elektryczne i 

elektromechaniczne), 

 montaż akcesoriów i doposażenie samochodów kierowanych do wydania, 

 diagnostyka usterek, 

 obsługa urządzeń diagnostycznych i pomiarowych stosowanych w technice 

motoryzacyjnej, 

 współpraca w zespole warsztatowym w oparciu o standardy marki KIA. 

Od kandydatów oczekujemy: 

 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe: elektryk, mechanik, 

 bardzo dobra znajomość budowy pojazdów i technologii napraw elektro - mechanicznych 

pojazdów, 

 prawo jazdy kat. B, 

 rzetelne podejście do obowiązków. 
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Oferujemy: 

 pracę w firmie z niesamowitym zespołem ludzi w #KORCZYK team, 

 pakiet świadczeń medycznych (po pozytywnym przejściu okresu próbnego), 

 podnoszenie kompetencji i rozwój umiejętności w ramach szkoleń przeprowadzonych 

przez Kia Motors Polska, 

 zatrudnienie na umowę o pracę. 

List motywacyjny i CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych wyślij na adres 

pr@korczyk.com.pl 


