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                       Piaski, 28.02.2023 r. 
 

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

 

Operator Sprzętu Do Robót Ziemnych  
 
 

Opis stanowiska: 
▪ obsługa sprzętu technologicznego, 
▪ należyte i terminowe wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych,  
▪ utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonych maszyn i pojazdów, 
▪ zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw i remontów maszyn i pojazdów, 
▪ praca w systemie 4 – brygadowym, 3 zmianowym. 

 

Wymagania: 
▪ wykształcenie – minimum zasadnicze zawodowe, 
▪ uprawnienia do obsługi spycharek, ładowarek, koparek, koparko-ładowarek, 
▪ uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych, 
▪ umiejętność poruszania się po trudnym, grząskim terenie, 
▪ udokumentowane doświadczenie zgodne z posiadanymi uprawnieniami, 
▪ minimum rok doświadczenia na stanowisku operator. 

 
Umiejętności i kompetencje dodatkowe: 

▪ znajomość budowy maszyn (spycharki, ładowarki, koparki, koparko-ładowarki), 
▪ dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych. 

Miejsce pracy: 
▪ Chabielice/Rogowiec 

 
Oferujemy: 

▪ pracę w stabilnej Spółce, 
▪ zatrudnienie na umowę o pracę,  
▪ możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na koszt 

Pracodawcy,  
▪ pakiet benefitów oraz szeroko rozwinięty Fundusz Świadczeń Socjalnych, 
▪ po przeszkoleniu możliwość przejścia do KWB Bełchatów. 

 
 

Sposób oceny kandydata: rozmowa kwalifikacyjna.  

System czasu pracy: 4 - brygadowy, 3 - zmianowy 

Planowany termin zatrudnienia: Marzec 2023 r.  

Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę.  

Dokumenty aplikacyjne:  

Curriculum vitae /CV/, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane 

kwalifikacje.  

Termin składania dokumentów: do dnia 31.03.2023 r.  

Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco. 

 
Aby złożyć aplikację kliknij w przycisk:  
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Aplikuj  

lub przez wpisanie poniższego linku 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6c9194f1cdd41ce9

d465cd762f7a28c  
 
Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane i zostaną zniszczone po ich otrzymaniu. 

 Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem 
o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6c9194f1cdd41ce9d465cd762f7a28c
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6c9194f1cdd41ce9d465cd762f7a28c
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6c9194f1cdd41ce9d465cd762f7a28c
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6c9194f1cdd41ce9d465cd762f7a28c

