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                        Piaski, 05.05.2022 r. 
 

Ogłoszenie o naborze pracowników 
„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 

 

Pracownik do prac fizycznych 
 

 
 

Opis stanowiska: 

− Prowadzenie prac porządkowych, grabienie i pryzmowanie liści, skoszonej trawy, zamiatanie itp. 

− Prowadzenie prac porządkowych związanych z opróżnianiem pojemników na odpady 

− Koszenie trawy, przy użyciu kos, kosiarek spalinowych 

− Prowadzenie prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi 

− Wykonywanie prac sprzętem zgodnie z przepisami BHP i instrukcją obsługi na powierzony sprzęt 
 

Wymagania: 

− Wykształcenie podstawowe 

− Umiejętność obsługi urządzeń spalinowych (kosa, kosiarka, itp.) 

− Uprawnienia do obsługi piły łańcuchowej 

− Umiejętność pracy w zespole  

  
Miejsce pracy: 

− Bogatynia 
 

Oferujemy: 

− Zatrudnienie na umowę o pracę,  
 
Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

− Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody, 
(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

− List motywacyjny, 

 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV do Sekretariatu  "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans                             

z siedzibą w Bogatyni lub przesłanie na adres: 

„Betrans” sp. z o.o. Oddział Eltur–Trans z siedzibą w Bogatyni  

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia. 

lub drogą mailową na adres: oddzial.bogatynia@betrans.pl. 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2022r., oferty nadesłane po tym terminie oraz niespełniające wymogów 

formalnych nie będą rozpatrywane. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do nawiązania kontaktu z wybranymi kandydatami. 
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