Autoryzowany Dealer marki ŠKODA & KIA
KORCZYK
Tytuły KIA Global Dealer of the year 2020 i Top Delaer Roku KIA 2020, Pierwsze miejsce za najlepszy obiekt
motoryzacyjny roku 2013 przyznane Škodzie Korczyk przez Polską Izbę Motoryzacyjną,
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.
Rozwijaj swoje umiejętności w grupie KORCZYK.
poszukujemy osób na stanowisko:

Mechanik / Monter
Profil stanowiska:

•
•
•
•

montaż akcesoriów i doposażenie samochodów kierowanych do wydania, wymiana opon
samodzielna naprawa pojazdów (naprawy mechaniczne, mile widziane elektryczne i elektromechaniczne),
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
bardzo dobra znajomość budowy pojazdów i technologii napraw
prawo jazdy kat. B,
rzetelne podejście do obowiązków i sumienność

Oferujemy:
•

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

•

pakiet świadczeń medycznych (preferencyjne warunki również dla członków rodziny) oraz kartę MULTISPORT,

•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres anna.tomiczek@korczyk.com.pl do 31.12.2021 r.
W tytule prosimy wpisywać – mechanik / monter KIA.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Mechanik/monter
ogłoszonego 06.12.2021r. 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.

