Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w
ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 40
lokalizacjach na terenie kraju. W 2014 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 46 000 osób. Adecco
Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.

Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów z województwa kujawsko - pomorskiego na
stanowisko:

Pracownik Utrzymania Autostrady A1
Nr ref.: PUA/07/15

Miejsce pracy: Pikutkowo, k. Włocławka, woj. kujawsko- pomorskie
Zadania:
 Utrzymanie porządku na poszczególnych odcinkach autostrady A1, na trasie od Kutna do
Czerniewic (wyjazdy z Pikutkowa);
 Wykonywanie powierzonych prac związanych z utrzymaniem dróg (koszenie trawy,
naprawianie nawierzchni drogi, usuwanie graffiti, naprawianie barierek, mycie ekranów
akustycznych, zbieranie śmieci, odśnieżanie chodników i drogi);
 Prowadzenie podstawowej dokumentacji wykonywanych prac;
 Praca w okresie wiosenno-letnio-jesiennym w systemie 2-zmianowym, w okresie zimowym w
systemie 3-zmianowym.
Wymagania:
 Prawo jazdy kat. B – warunek konieczny;
 Gotowość do podjęcia zatrudnienia od 15 września;
 Sprawność fizyczna oraz brak przeciwskazań do pracy w zmiennych warunkach
atmosferycznych;
 Mile widziane (nie wymagane) doświadczenie zawodowe przy utrzymaniu dróg lub w
mechanice pojazdów ciężkich, uprawnienia HDS i spawalnicze;
 Mile widziane prawo jazdy kat. C, E;
 Zaangażowanie, umiejętność współpracy w zespole i gotowość do pracy w każdych
warunkach pogodowych.
Oferta:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie
międzynarodowej;
 Praca w systemie 2-zmianowym w okresie wiosenno-letnio-jesiennym i 3-zmianowym w
okresie zimowym;
 Zapewniona odzież robocza oraz niezbędne narzędzia pracy;
 Zapewniony dojazd z bazy w miejscowości Pikutkowo do poszczególnych odcinków trasy;
 Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, ubezpieczenie na
życie);
 Zatrudnienie od 15 września.
Oferta dotyczy pracy stałej.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny
PUA/07/15 w temacie wiadomości na adres:
ilona.morawska@adecco.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

