
                                 

AMAGO Sp. z o.o. autoryzowany przedstawiciel maszyn budowlanych m.in. 
HYUNDAI i MST poszukuje kandydata na stanowisko: 

 
MECHANIK / SERWISANT  

miejsce pracy: centralno-wschodnia część Polski oraz południowa część Polski 
 
Oczekiwane kwalifikacje i predyspozycje: 

 
• Znajomość podstawowej budowy maszyn i/lub urządzeń technicznych; 
• Dyspozycyjność; 
• Zmysł techniczny i zdolności manualne; 
• Prawo jazdy kat. B; 
• Gotowość do pracy w terenie; 

 
 
Mile widziane: 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku; 
• Uprawnienia operatora maszyn budowlanych; 
• Znajomość silników spalinowych, układów elektrycznych, elektronicznych, hydrauliki 

siłowej; 
• Umiejętność czytania schematów hydraulicznych i elektrycznych. 

 
Z naszej strony gwarantujemy: 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
• szkolenia przygotowujące do pracy oraz wyjazdy szkoleniowe do dostawców; 
• wsparcie techniczne;   
• niezbędne narzędzia pracy; 
• pakiet socjalny; 
• możliwy awans na stanowisko: Szef Serwisu Regionu Polska Centralno-Wschodnia 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV z numerem ref. 
MSW/2021 na podany adres: praca@amago.pl 
 
AMAGO Sp. z o.o. 
Cholerzyn 383 
32-060 Liszki 
praca@amago.pl 
tel. 784 020 104 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Amago Sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie 383, 32-060 Liszki, zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

Dodatkowo,jeśli Pan/Pani wyraża zgodę: jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich 
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w ciągu roku od dnia nadesłania mojego cv. 
Informujemy, że Administratorem danych jest Amago Sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie, Dane zbierane są dla potrzeb 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Szczegółowe informacje dot. 
RODO znajdzie Pan/Pani na stronie www.amago.pl w zakładce Kariera. 


