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Ogłoszenie 13/2015 POZ
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko:
mechanik samochodowy Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w
Bydgoszczy
Wymagane wykształcenie: zawodowe
preferowane: o specjalności mechanik samochodowy
2 etaty

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- wykonywanie obsług technicznych i napraw mechanicznych pojazdów samochodowych,
- wykonywanie napraw mechanicznych w samochodach powypadkowych,
- diagnozowanie usterek mechanicznych,
- kontrola stanu technicznego zespołów, podzespołów i układów mechanicznych pojazdów.

Wymagania pożądane na stanowisku:
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych w preferowanych markach: KIA, FIAT,
SKODA, OPEL,
- wykształcenie średnie techniczne o specjalności samochodowej,
- znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów mechanicznych pojazdu,
- umiejętność obsługi przyrządów do diagnostyki pojazdów (testerów),
- umiejętność rozumienia dokumentacji technicznej,

- komunikatywność i chęć do uzupełniania wiedzy,
- spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu oraz organizacji pracy własnej,
- odpowiedzialność, punktualność i zaangażowanie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z
następującymi
dokumentami:
kserokopią świadectwa szkolnego (kursów, szkoleń zawodowych),
kserokopią dowodu osobistego,
kserokopią prawa jazdy,
oświadczeniem kandydata o nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczeniem kandydata o korzystaniu pełni praw publicznych,
oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 05.01.2016 r. pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „mechanik samochodowy”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko,
wydział). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwaliﬁkacyjnej. Nadesłanych
ofert nie odsyłamy.
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