Aqua Serwis S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką specjalizującą się w zarządzaniu obiektami
użyteczności publicznej i komercyjnej - m.in. Afrykarium we Wrocławiu. Obszary działań spółki wymagają
szerokiego zakresu kompetencji jej pracowników w wielu dziedzinach oraz pogłębionej wiedzy w zakresie
nowoczesnych technologii. Aqua Serwis SA zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w tym m.
in. w branży: konstrukcyjno-budowlanej, technologicznej, elektrycznej, instalacyjnej czy mechanicznej.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Instalator / Hydraulik
Miejsce pracy: Wrocław
Obowiązki:
• Konserwacja, usuwanie awarii, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej (wuko), lokalizowanie i usuwanie
przecieków
w obrębie instalacji wod-kan.
• Montaż, serwis i modernizacja istniejącej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej
• Wymiana grzejników
• Montaż armatury sanitarnej
• Przeprowadzanie konserwacji, usuwanie awarii na instalacjach HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja
i wentylacja).
Wymagania podstawowe:
• Wykształcenie techniczne (zawodowe lub średnie) .
• Minimum roczne doświadczenie w zakresie instalacji oraz urządzeń sanitarnych wod-kan, C.O., C.T.
• Minimum roczne doświadczenie w zakresie serwisów i napraw instalacji HVAC
• Prawo jazdy kat. „B”
Mile widziane:
• Uprawnienia SEP
• Doświadczenie w prowadzeniu drobnych prac ogólnobudowlanych
Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Pakiet prywatnej opieki medycznej
• Szkolenia
• Satysfakcjonujące wynagrodzenie
Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres sekretariat@aqua-serwis.eu
Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu +48 505 066 544
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Aqua
Serwis S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
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Informujemy, że Administratorem danych jest Aqua Serwis S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św.
Mikołaja 19. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych
jest dobrowolne.
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