Elektryk/elektronik Samochodowy | KIA KORCZYK
Przyszłość nadeszła już! Elektryczne samochody staną się wkrótce
naszą codziennością. Na warsztacie potrzebujemy specjalistów do
tematów elektrycznych i elektronicznych. Wkrocz z nami w nową
rzeczywistość. Zostań „mega-mózgiem” naszego serwisu. Nie stój w
miejscu i zrób krok do przodu!

Profil stanowiska:
✓
✓
✓
✓
✓

kompleksowe dokonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych, diagnostyki samochodów
osobowych marek Kia
główny specjalista ds. diagnozy problemów elektrycznych i elektronicznych, mózg warsztatu
obsługa urządzeń diagnostycznych i pomiarowych stosowanych w technice motoryzacyjnej
współpraca w zespole warsztatowym w oparciu o standardy marki KIA
wspólne przygotowanie do nowej ery elektromobilności

Od kandydatów oczekujemy:
✓ minimum rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
✓ umiejętności obsługi testerów diagnostycznych
✓ obsługi oraz uaktualniania programów sterowników silnika, klimatyzacji, układów jezdnych i
bezpieczeństwa
✓ wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego samochodowego: elektryk i
elektronik
✓ otwartości na wiedzę i szkolenia oraz nowe technologie
✓ prawa jazdy kat. B
✓ odpowiedzialnego podejścia i współpracy z zespołem.
Oferujemy:
✓
✓
✓
✓
✓

pracę w firmie z niesamowitym zespołem ludzi w #KORCZYKteam
pracę w firmie, która otrzymała tytuł NAJLEPSZEGO PUNKTU DEALERSKIEGO KIA NA ŚWIECIE
szkolenia importerskie w zakresie elektromobilności
„Jesteśmy fit!” - organizujemy wyzwania promujące i nagradzające zdrowy tryb życia
„Jesteśmy zdrowi!” – gwarantujemy pakiet świadczeń medycznych (po pozytywnym przejściu
okresu próbnego)
✓ Zatrudnienie o umowę o pracę

NA APLIKACJE CZEKAMY POD ADRES PR@KORCZYK.COM.PL do 21.08.2020 r. | Temat: electroSPEC
Proszę dołączyć do aplikacji klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko
ELEKTROMECHANIKA KIA ogłoszonego w dn. 06.08.2020 i prowadzonego prze firmę Korczyk Plus Sp. z o.o. sp.
K. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne. Wyrażam zgodę na pozostawienie mojego Cv w bazie przez okres 12 miesięcy od chwili
rekrutacji.

