Geofizyka Toruń S.A., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń
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www.geofizyka.pl

Geofizyka Toruń S.A. jest wiodącą firmą w zakresie usług geofizycznych na potrzeby
poszukiwań naftowych, oferującą swoje usługi w kraju i za granicą.
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Mechanik
Nr Ref. GMT-W/05/2019
Miejsce pracy: Toruń
Forma współpracy: umowa o pracę
Dział: Warsztat Główny

Zakres zadań:



naprawa sprzętu geofizycznego, pojazdów, wibratorów oraz urządzeń wiertniczych w
Warsztacie Głównym,
wsparcie w wyżej wskazanym zakresie krajowych i zagranicznych jednostek terenowych.

Wymagania:






wykształcenie zasadnicze w zawodzie mechanik pojazdów lub pokrewnym,
prawo jazdy kat. B,
umiejętność czytania schematów oraz literatury technicznej ze zrozumieniem,
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych).

Dodatkowe atuty:






wykształcenie średnie techniczne w zakresie mechaniki pojazdowej,
2-3-letnie doświadczenie zawodowe,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
praktyczna znajomość działania układów hydraulicznych i elektrycznych pojazdów,
posiadanie uprawnień, m.in. spawalniczych, do kierowania wózkami widłowymi, energetycznych
do 1 kV czy do obsługi agregatów.

Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione wymagania zapraszamy
do przesyłania zgłoszeń zawierających CV na adres mailowy: rekrutacja@geofizyka.pl, Prosimy o
wpisywanie w tytule wiadomości numeru referencyjnego.
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Prosimy także o opatrzenie CV następującą klauzulą:
„Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Geofizykę Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 50,
moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu
przeprowadzenia rekrutacji.”
Jeśli jednak wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były
wykorzystywane przez Geofizykę Toruń S.A. do kolejnych rekrutacji, prosimy również o zawarcie klauzuli o
treści:
„Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w
niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej Geofizyki Toruń S.A. i na ich przechowywanie
przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez Geofizykę Toruń S.A. kolejnych
rekrutacji”.
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