
Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się z nami!

Oferujemy:
- pracę w firmie, która dba o swoich pracowników
- zatrudnienie w formie umowy o pracę
- dostęp do wiedzy o najnowocześniejszych technologiach związanych z naprawami blacharsko- lakierniczymi
- system specjalistycznych szkoleń gwarantujących systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- stabilne warunki finansowe uzależnione od indywidualnego wkładu w osiągane wyniki zespołu
- bardzo dobre warunki socjalne

- pomoc przy wykonywaniu standardowych operacji blacharskich
- wsparcie przy demontażu przed i montażu części po naprawie samochodu
- dokonywaniu pomiarów przy wykorzystaniu ramy

Twoje zadania:

- podstawowej wiedzy na temat konstrukcji samochodów
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność pracy w zespole
- brak doświadczenia to nie problem, wszystkiego Cię nauczymy
- wykształcenie zawodowe samochodowe o specjalności blacharz, będzie dużym atutem

Czego oczekujemy:

Jeśli wyraża Pani/Pan wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli wynika to z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy, to prosimy 

o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro - Car spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli 

jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowana/poinformowany, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie 

w w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

 
Aplikacje prosimy dostarczać drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@eurocar.pl

Miejsce pracy: Gdynia

 Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Grupa Euro-Car to ponad 25 lat doświadczenia w sprzedaży, a także obsłudze serwisowej 
samochodów osobowych i dostawczych.

Naszą wizją, którą na przestrzeni lat realizujemy, jest bycie stabilną, rozpoznawalną
 i wiodącą grupą podmiotów na trójmiejskim rynku motoryzacyjnym. 

Naszą pozycję zbudowaliśmy na byciu autoryzowanym dealerem marki Ford. 

Dziś poszerzamy naszą działalność o autoryzację na sprzedaż marek Fiat, Alfa Romeo i Jeep.


