Team Leader - Elektryk
Eryk to międzynarodowy dostawca usług technicznych o polsko-duńskim DNA. Od 16 lat działamy w ponad 40 krajach
realizując rocznie ponad 250 projektów dla branży przemysłowej. Stoimy za największym automatycznym parkingiem
w Skandynawii, największym w Europie centrum przetwarzania danych, instalacjami dla największej farmy wiatrowej
na świecie.

Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadzór nad projektem od strony technicznej oraz organizacyjnej
Dbałość o jakość prac i przestrzeganie zasad BHP
Współpraca z przedstawicielami klienta podczas realizacji projektów
Zarządzanie zespołem składającym się z elektryków i mechaników
Monitorowanie i raportowanie postępu prac do odpowiedzialnych osób
Kontrola nad postępem realizacji projektu oraz jego jakością
Ocena sytuacji oraz podejmowanie wszelkich decyzji podczas realizacji projektów
Dbałość o prawidłowy przepływ informacji w zespole
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z osobami na niższych stanowiskach

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Wykształcenie wyższe kierunkowe – mile widziane
Zaawansowana wiedza elektryczna
Kilkuletnie doświadczenie przy montażu rozdzielni lub instalacji elektrycznych
Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
Umiejętności organizacyjne oraz predyspozycje do zarządzania ludźmi
Wiedza na temat dokumentacji technicznej i wymagań jakościowych
Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w powierzone zadania
Uprawnienia SEP do 1 kV
Prawo jazdy kat. B
Mile widziane certyfikaty VCA, DSB, CSCS
Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
Mile widziana - Znajomość języka niemieckiego

Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (aktualne CV) na adres: job@eryk.com
z dopiskiem „Team Leader- Elektryk”. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z
wybranymi kandydatami. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a i c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pk@eryk.com.
Administratorem danych osobowych jest Eryk Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pl. Brama Portowa 1 70-225. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia
prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia zakończenia rekrutacji. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Zgadzam się na przetwarzanie
przez Eryk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Eryk Sp. z o.o

