Express HR to firma rekrutacyjna specjalizująca się w rekrutacji i selekcji kadry menadżerskiej i
specjalistycznej – Permanent Placement , wpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 17275.
Obecnie dla naszego Klienta - autoryzowanego dealera wysokiej jakości sprzętu biurowego z siedzibą
w mieście Warszawa poszukujemy osób na stanowisko:

Technik Serwisu
Miejsce pracy : Warszawa Włochy ( ul. Aleje Jerozolimskie), mobilnie na terenie woj.
Mazowieckiego
Główne zadania:
•
•
•

Naprawa urządzeń biurowych: kopiarek, drukarek, faksów
Instalacja i konfiguracja w/w urządzeń w sieci u Klienta
Praca z dokumentacją techniczną

Oczekujemy:
•
•

Minimum rok doświadczenia w serwisie przy naprawach kopiarek, drukarek

•
•
•

Umiejętności instalacji urządzeń kopiująco drukujących w sieci
Zdolności manualnych, umiejętność technicznego myślenia

•

•
•
•

Znajomości zagadnień sieciowych i podstawowych zagadnień informatycznych
Praktycznej i teoretycznej znajomości zasad naprawy i diagnostyki urządzeń drukujących

Wykształcenia min. średniego
Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji
technicznej
Sumienności i zaangażowania w wykonywane obowiązki
Prawa jazdy kat. B

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę – pełny etat
Premię uznaniową
Prowizję uzależnioną od wykonanej pracy i ilości zleceń
Szkolenia produktowe i techniczne
Wsparcie doświadczonych pracowników serwisu

Niezbędne narzędzia pracy ( Laptop, telefon, samochód służbowy, narzędzia serwisowe)
Pozytywną atmosferę w pracy

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres biuro@express-hr.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych kandydatów, prowadzonej przez Express HR
Jolanta Konopka z siedzibą w Warszawie, (agencję zatrudnienia ujawnioną w rejestrze Marszałka
Województwa Mazowieckiego pod numerem 17275) moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy oraz CV i przetwarzanie tych danych osobowych we wszelkich procesach

rekrutacyjnych, prowadzonych przez lub z udziałem Express HR Jolanta Konopka, w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji tych procesów, w tym w szczególności na przekazywanie moich
danych osobowych potencjalnym pracodawcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam
prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, zmieniania oraz modyfikowania
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgoda może
być odwołana w każdym czasie.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

