
 
KIEROWCA KAT. C + E (praca lokalna) 

 

Firma Envipro Terratech Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko kierowca-pracownik gospodarczy. 

Praca polega na bezpiecznym transporcie towarów na terenie zakładu. Poza tym pracownik ten wykonuje 

czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym.  

Zakres obowiązków: 

• przewóz towarów/kontenerów w transporcie wewnątrzzakładowym 

• pomoc w załadunku towarów/kontenerów 

• odpowiednie zabezpieczenie towaru podczas transportu 

• utrzymanie czystości terenu po załadunku 

• kontrola jakościowa i ilościowa przyjmowanego towaru 

• usuwanie niewielkich usterek pojazdu tj. wymiana żarówki, koła 

• przestrzeganie dziennego harmonogramu pracy 

• przestrzeganie przepisów drogowych 

• dbałość o przestrzeganie przepisów BHP oraz obowiązujących procedur na zakładach 
produkcyjnych 

• zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane 

• wykonywanie wszelkich dodatkowych poleceń przełożonego 
 

Wymagania: 

• dobra organizacja pracy 

• uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. C + E 

• karta kierowcy 

• mile widziany uprawnienia na wózek widłowy 
 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie 

• umowę o pracę na pełny etat 

• atrakcyjne wynagrodzenie: 4 200,00 - 4 700,00 zł netto 

• premie uznaniowe 

• system pracy: tydzień na tydzień 

• szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy 

• pakiet korzyści socjalnych tj. dodatkowe ubezpieczenie, kartę Multisport, prywatną opiekę 
lekarską 

• przyjazną atmosferę pracy 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

• Krapkowice 
 

Osoba do kontaktu: 

• Dorota Śniatowska 
tel. 533 311 519 



 
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 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 (RODO)".  

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa CV zostało zapisane w naszej bazie dla potrzeb przyszłych rekrutacji 

prosimy  o dopisanie klauzuli: 

„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 (RODO)”. 


