Механик - бояджия
Порше София Изток - специализиран сервиз за гаранционно и
извънгаранционно обслужване на автомобили Фолксваген, търси
да назначи служител на позицията Механик – бояджия.

Задачи и цели на длъжността:
Заемащият длъжността отговаря за компетентното изпълнение на
възложените му задачи във връзка с извършването на ремонтно бояджийски работи и въвеждането в изправност на автомобили и
удовлетворяване в оптимална степен изискванията на клиентите.
Конкретни задачи на заемащия длъжността:

- проверка на общото състояние на превозното средство,
констатиране и документиране на установените недостатъци;
- извършва шлайфане, китосване и полиране на автомобилите;
- подготвя разтвори за боядисване, отговарящи на изискванията на
различните качествени показатели;
- бързо и извършено в съответствие с изискванията въвеждане в
изправност на автомобилите съгласно работното задание;
- правилно прилагане и използване на цялата налична
информация за методите за ремонт и проверка;
- изпълнение изцяло, в срок и компетентно на съответните позиции
от поръчката за ремонт.

Изисквания към кандидата:
- предишен опит в областта на бояджийски ремонти и работа с
водоразтворими бои;
- познания за продуктите на Фолксваген;
- познава реда и изискванията за извършване на монтажни и
ремонтни работи;
- средно образование, висше - с предимство;
- желание за самоусъвършенстване;
- готовност и умения за работа в екип, ефективност, надеждност;
- владеене на немски и/или английски език е предимство;
- свидетелство за управление на МПС.

Какво предлагаме:
- работа в утвърдена компания с екип от професионалисти;
- възможност за професионално развитие, обучения и повишаване
на квалификацията;
- допълнителен пакет - социални придобивки;
- отлични информационна и материална обезпеченост и процеси
от страна на работодателя във връзка с изпълнението на
функциите на позицията.

Ако желаете да кандидатствате по тази обява, моля изпратете
автобиография с актуална снимка на e-mail:
silvia.todorova@porschebulgaria.bg Тел. за контакти: 02/ 80 71 415
Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна
конфиденциалност и само одобрените кандидати ще бъдат
поканени на интервю.
Данните, които предоставяте доброволно, са лични данни по ЗЗЛД
и подлежат на специална защита. Ние поемаме ангажимента да ги
опазваме, съхраняваме и използваме само във връзка с
регистрирането на Вашата кандидатура за работа.

