JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach jest firmą, której głównym profilem
działalności są usługi prowadzone na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej
oraz na rynku konstrukcji stalowych i rurociągów.
JWW Invest S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008,
certyfikowany przez TUV CERT oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w
zakresie: modernizacji, montażu, napraw kotłów parowych, wodnych, stałych
zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, zbiorników bezciśnieniowych
i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Brygadzista
Budowy zagraniczne / Budowy krajowe
Obowiązki







organizacja i koordynacja robót montażowych,
praca z rysunkiem izometrycznym,
planowanie i organizacja pracy brygady,
weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem poprawności przyjętych
rozwiązań,
dbałość o porządek, BHP i organizację miejsca prac,
pobieranie pozwoleń na prace.

Wymagamy








doświadczenia w zawodzie brygadzisty,
znajomości j. niemieckiego lub j. angielskiego,
prawa jazdy kat. B,
umiejętności organizacji pracy brygady,
umiejętności czytania rysunku technicznego i izometrycznego,
zaangażowania i inicjatywy w działaniu,
dyspozycyjności i gotowości od pracy na kontraktach.

Oferujemy








zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, lub współpraca B2B – jesteśmy
elastyczni,
atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia,
interesujące zadania umożliwiające zdobycie oraz rozwijanie doświadczenia
zawodowego,
możliwość awansu jeśli będziesz miał ku temu kompetencje,
pracę dynamicznym zespole specjalistów,
zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy,
transport na i z kontraktu,




niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą,
udział w spotkaniach firmowych.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail dostępnym
na stronie internetowej.
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji
prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach 40555 przy ul. Rolnej 43b danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach
szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy
prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane
osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie
nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym
także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia
dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje
dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie
wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia
skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

