Automobile Torino sp. z o.o. należy do grupy PTH - holdingu
motoryzacyjnego, którego sieć salonów samochodowych stanowią marki: Abarth,
Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Hyundai, Jeep, Peugeot, Suzuki, Dodge, Ram.
W strukturach holdingu działa również wypożyczalnia samochodów oraz sieć
warsztatów szybkiej obsługi.
Jesteśmy obecnie niemal w każdej części Polski.
W związku z rozwojem firmy, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY
Miejsce pracy: Konin

Zadania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dbałość o utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, salonie
oraz biurze obsługi,
sprzątanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych
zbieranie śmieci oraz wszelkich nieczystości
uzupełnianie na bieżąco środków czystości
przestrzeganie procedur związanych z utrzymaniem czystości obiektu
inne dodatkowe prace porządkowe

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•

orzeczenie o niepełnosprawności
doświadczenie na podobnym stanowisku ( niewymagane )
chęć dobra organizacja pracy
zaangażowanie, inicjatywa i dokładność w wykonywaniu zadań
samodzielność
dyspozycyjność

Oferta:
•
•
•
•
•

zatrudnienie na etat w oparciu o umowę o pracę
przyjazna atmosfera do pracy
niezbędne narzędzia pracy
praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
grupowe ubezpieczenie pracownicze, karta OK System lub karta
Multisport

CV prosimy wysyłać na adres :

praca.konin@automobiletorino.pl

Dziękujemy za wszystkie aplikacje.
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 Automobile Torino sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym
mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”
Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Automobile Torino sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Poznańskiej 72a. 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. Państwa
dane osobowe zostaną trwale usunięte w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 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. (RODO).

