
 
 

Chili Traders - Recruitment Agency 
 

www.chilitraders.com  

Chili Traders to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w usługach rekrutacyjnych, szkoleniach sprzedażowych oraz 
outsourcingu sprzedaży. Swoje usługi świadczymy zarówno polskim jak i zagranicznym Klientom, do których można zaliczyć 
pracodawców z  Belgi, Holandii, Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.  W Chili Traders uważamy, że decydujący wpływ na sukces 
firmy mają pracownicy, a przede wszystkim odpowiednio dobrani i przygotowani fachowcy. 

 
Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko: 

Mechanika samochodów ciężarowych 
(Belgia) 

 
Zakres obowiązków: 
- rozpoznawanie problemów mechanicznych 
- wykonywanie napraw i konserwacja samochodów ciężarowych 
- wypełnianie dokumentów związanych z naprawą pojazdów 
- wykonywanie innych zadań związanych z pracą na ww. stanowisku, jeśli zaistnieje taka potrzeba 
 
Wymagania: 
- dyplom szkoły średniej lub wyższej o kierunku mechanika samochodowa 
- doświadczenie w diagnozowaniu samochodów ciężarowych 
- dobrej znajomości elektryczności 
- dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (dokumenty napraw są formułowane po angielsku) 
 -umiejętności pracy zarówno samodzielnie jak i w zespole 
- doświadczenie w naprawie samochodów ciężarowych Skanii będzie dodatkowym atutem 
 
Oferujemy: 
- zatrudnienie na pełny etat (40 godzin/tydzień) (od pon do sb) 
- atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia  
- zatrudnienie na terenie Belgii 
- możliwość przejścia na kontrakt stały po okresie próbnym 
- profesjonalną oraz rzetelną pomoc w trakcie zatrudnienia (np. dokładną informacje na temat zarobków, podatków, 
rozliczeń, dodatków rodzinnych, itp.) 
 

Uprzejmie prosimy o aplikowanie na ofertę http://chilitraders.startpraca.pl lub przesyłanie CV na adres mailowy 
rekrutacja2@chilitraders.com wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych.  W tytule 
wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia. 
 
Posiadamy certyfikat uprawniający nas do prowadzenia agencji zatrudnienia, pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej 
zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy nr 9475 wydany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 
 
Właścicielem marki Chili Traders Recruitment Agency - jest Morgan Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewska 65a/1,              
30-081 Kraków, NIP 6772372839, REGON 122739989, KRS 0000444320; kapitał zakładowy w kwocie: 5 000 zł. 
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