
 

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE  SP. Z O.O.  W KALISZU 

Dołącz do naszego profesjonalnego  zespołu:  

ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY - MECHATRONIK - ELEKTRONIK   
 
Oferujemy: 
▪ stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  
▪ na podstawie umowy o pracę (pełen wymiar czasu pracy), 
▪ terminowo i prawidłowo wypłacane wynagrodzenie, 
▪ zatrudnienie w systemie podstawowego czasu pracy (praca 2-zmianowa),  
▪ pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników (ZFŚS), 
▪ odzież służbową. 

 
Wymagania stawiane kandydatom: 
 wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe, 
 prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C, 
 znajomość zagadnień diagnozowania i naprawy usterek elektrycznych oraz mechanicznych 

pojazdów, 
 umiejętność posługiwania się komputerem diagnostycznym i czytania schematów elektrycznych, 
 zmysł  techniczny, 
 dobra organizacja pracy, wielozadaniowość, 
 otwartość na nowe doświadczenia. 

 
Oczekujemy od kandydatów: 
▪ rzetelności i pozytywnego nastawienia do pracy, 
▪ samodzielności w działaniu oraz umiejętności skutecznego działania w zespole, 
▪ dbania o powierzone mienie i pozytywny wizerunek firmy. 

  

Informacja oraz miejsce składania dokumentów 

KLA Sp. z o.o. w Kaliszu , ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz 

Informacje poniedziałek - piątek, godz. 7:00 - 15:00, Dział Personalny tel.: 62 768 00 52 

 

CV można również przesyłać elektronicznie na adres: sekretariat@kla.com.pl 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
dokumencie CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach przez KLA Sp. z o.o. w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu   ul. Wrocławska 
30-38, zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie 
przekazanych dokumentów związanych z rekrutacją przez KLA  Sp. z o.o. w Kaliszu oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
tworzenia i prowadzenia bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). Swoje dane podaję 
dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest 
KLA Sp. z o.o. w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Wrocławska 30-38.” 

 

 

Kalisz 30.09.2020r.  


