Praca wakacyjna dla studentów
Miejsce Pracy: Krapkowice lub zagranica

Zakres obowiązków:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dokonywanie przedmiarów robót
Wsparcie w procesie rozliczania brygad roboczych
Wsparcie w procesie analizy wydajności
Wsparcie w tworzeniu dokumentacji budowy
Zapoznanie z technologią montażu izolacji (udział w montażu izolacji na budowie)
Prace pomocnicze na projektach budowalnych

Oczekiwania:







Znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
Studenci kierunków technicznych (inżynieria produkcji i budownictwo) oraz filologii germańskiej lub angielskiej
Znajomość Microsoft Office
Analityczny sposób myślenia
Umiejętności organizacyjne
Gotowość do pracy w delegacji

Proponujemy:








Dwu lub trzy miesięczny okres odbywania praktyk
Możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w największym w Polsce przedsiębiorstwie w branży izolacyjnej
i rusztowaniowej
Możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
Udział w realizacji ciekawych projektów
Wynagrodzenie za praktykę
Najlepszym i najbardziej zaangażowanym studentom kontynuację praktyk podczas kolejnych wakacji,
a docelowo pracę w naszej organizacji

Jeśli jesteś zainteresowana/y ofertą pracy wejdź na stronę www.multiserwis.com.pl
w zakładkę Kariera i aplikuj.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Multiserwis Sp. z o.o. (ul. Prudnicka 40 47-300
Krapkowice) w celu przeprowadzania rekrutacji ciągłej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz.
922).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania, modyfikowania, uzupełniania, usuwania i
przeglądania oraz odwołania przekazanej przeze mnie zgody.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
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