
Sec Serwis Sp. z o.o.  jest �rmą zajmującą się działalnością inwestycyjno- 
remontową oraz usługami serwisowymi. Spółka należy do grupy kapitałowej 
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej co zapewni Tobie stabilne zatrudnienie 
i rozwój zawodowy.  
Jeśli chcesz budować swoją karierę w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
a do tego budujesz pozytywne relacje zapraszamy do udziału w rekrutacji do 
naszego Zespołu.

Oczekujemy:

•  Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym – wymóg konieczny;
•  Wykształcenie techniczne (mile widziane budownictwo, energetyka);
•  Mile widziane uprawnienia budowlane;
•  Mile widziane doświadczenie w zakresie nadzoru i/lub wykonawstwa inwestycji liniowych;
•  Prawo jazdy kat. B;
•  Umiejętność pracy z programami Excel, Word, Outlook.

Oferujemy:

•  Polską umowa o pracę (zatrudnienie na zasadzie oddelegowania);
•  Możliwość pracy w systemie 6 miesięcy w Polsce, 6 miesięcy w Niemczech lub praca ciągła w Niemczech;
•  Zjazdy do Polski na każdy weekend (praca blisko granicy);
•  Zapewnione i opłacone zakwaterowanie;
•  Zwrot kosztów dojazdu;
•  Pakiety medyczne i sportowe;
•  Wczasy pod gruszą i inne świadczenia socjalne.

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl.
 
Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora - SEC Sp. z o. o. z siedziba w Szczecinie - moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz 
podanych w kwestionariuszu i innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, jak 
i organizowanej w przyszłości, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z pózn. zmianami). Wyrażam także zgodę 
na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy SEC do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości proce-
sami rekrutacji.

Zakres zadań:

•  Organizacja i koordynacja prac związanych z wykonawstwem sieci – prace ziemne (głównie: kablowe energe-  
   tyczne, cieplne i teletechniczne) na terenie Szczecina i Niemiec (okolice Berlina);
•  Rozdzielanie pracy pomiędzy Pracownikami (2-3 osoby);
•  Bieżący kontakt ze zleceniodawcą niemieckim (m.in. protokoły przekazania i odbioru zadań);
•  Zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia w narzędzia i urządzenia pracy;
•  Nadzór na efektywnością, terminowością i bezpieczeństwem wykonywania prac;
•  Udział w przygotowaniu planu prac;
•  Organizacja zakwaterowania i wszelkich spraw socjalnych pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech;  
•  Rozliczenie zadań.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO

MISTRZ KOORDYNATOR
Miejsce pracy: Szczecin i okolice Berlina (6 miesięcy/6 miesięcy)


