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Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Elektromechanik samochodowy 
Miejsce pracy: Kobylnica 

Ważne do: 1 sierpnia 2016 r. 

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała między innymi za: 

 diagnostykę i naprawy autobusów,  

 wykonywanie obsług technicznych autobusów, 

 kontrolę sprawności systemów elektronicznych autobusów, 

 naprawę, regenerację i konserwację podzespołów autobusów, 

 posługiwanie się dokumentacją techniczną i konstrukcyjną, 

 wykonywanie prac zgodnie z wydziałowymi instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 minimum wykształcenia średniego o profilu technicznym (mile widziana specjalność: 

elektromechanik), 

 minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,  

 umiejętności napraw autobusów, obsługi narzędzi, elektronarzędzi, przyrządów pomiarowych, 

 umiejętności czytania dokumentacji technicznej, 

 znajomości obsługi komputera, 

 dyspozycyjności i umiejętności samodzielnej pracy oraz w zespole, 

 gotowości do pracy 2-zmianowej i chęci rozwoju swoich umiejętności, 

 prawo jazdy kategorii D. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz listu motywacyjnego) na adres 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 

ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica 

lub drogą elektroniczną na adres e-mali mzk@mzk.slupsk.pl 

 
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z późn.zm)”. 

Na podstawie atr.24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w MZK 

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Rzymowskiego 1, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym 

procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. MZK Sp. z o.o. z 

siedzibą w Słupsku zastrzega sobie prawo skontaktowania tylko z wybranymi kandydatami. 
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