
MONTAŻYSTA

Agencja reklamowa Fux to firma z 30-letnim doświadczeniem. Charakteryzujemy się indywidualnym podejściem 
do klienta i wysoką jakością oferowanych usług. Specjalizujemy się w reklamie zewnętrznej. Jesteśmy agencją 
skutecznej reklamy - pomagamy realizować cele strategiczne i finansowe naszych partnerów biznesowych. 

Poszukujemy kandydata na stanowisko: montażysta

Zakres obowiązków:
•  montaż i demontaż tablic reklamowych w terenie
•  montaż banerów, wyklejanie plakatów na nośnikach reklamowych, montaż banerów z podnośnika 
   przy posiadaniu uprawnień

Nasze oczekiwania:
•  umiejętność obsługi narzędzi takich jak wiertarka, szlifierka, wkrętarka, itp.
•  prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu busa
•  uprawnienia wysokościowe(opcjonalnie)
•  chęć do pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie
•  dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.

Mile widziane:
•  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
•  pracę w zgranym zespole w stabilnej firmie na dobrych warunkach socjalnych
•  odzież roboczą oraz obuwie
•  zatrudnienie od zaraz na umowę o pracę poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje zawierające CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@fux.pl. 

Prosimy również o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dodatkowa klauzula do CV: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 
Warunek konieczny.


