Best Coffee Systems Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Franke Coffee Systems w
Polsce. Specjalizujemy się w sprzedaży i serwisie profesjonalnych ekspresów do kawy firmy Franke.
Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu.
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy pracowników na stanowisko:
Technik Serwisu/Serwisant
Miejsce pracy - Warszawa.
Zakres obowiązków:
• Wykonywanie bieżących napraw oraz przeglądów serwisowych,
• Montaż nowych urządzeń,
• Protokołowanie wykonanych działań serwisowych,
• Doradztwo techniczne z zakresu użytkowania urządzeń,
Wymagania:
• Wykształcenie techniczne- automatyka/elektronika lub pokrewne,
• Dyspozycyjność,
• Prawo jazdy kat. B,
• Uprawnienia SEP do 1KV mile widziane,
• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych – mile widziane,
• Rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
Oferujemy:
• Program wdrożenia zapewniający szybką adaptację w miejscu pracy,
• Możliwość rozwoju (profesjonalne szkolenia tematyczne) bezpośrednio u dystrybutorów,
• Pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole,
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Niezbędne narzędzia do pracy,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Pakiet medyczny.
Pisemne oferty zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na: rekrutacja@best-cs.pl w tytule
wpisując lokalizację.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Best Coffee Systems Sp. z o.o. , zgadzasz się na przetwarzanie
przez Best Coffee Systems Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w
celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Technik Serwisu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko
Technik Serwisu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na
przetwarzanie przez Best Coffee Systems Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. 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.

