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Gravet Consulting Sp. z o.o.: Jesteśmy firmą doradztwa personalnego działającą od ponad 20 lat. Realizujemy 

projekty rekrutacyjne na stanowiska managerskie i eksperckie dla firm w Polsce i zagranicą, opierając się na 

najwyższych standardach działania. 

 

Naszym Klientem jest firma z kapitałem zagranicznym, prężnie działająca w branży instalatorstwa budowlanego.  

W związku z rozwojem organizacji poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:  

 

 

Specjalista ds. Technicznych (kotły gazowe) 

Miejsce pracy: Łódź 

 
 

 

ZAKRES ZADAŃ  
 

• Doradztwo techniczne serwisantom w zakresie napraw kotłów gazowych 
• Weryfikacja zasadności napraw gwarancyjnych i ich rozliczanie 
• Fizyczna weryfikacja poprawności obsługi serwisowej realizowanej przez podmioty współpracujące 
• Realizacja awaryjnych napraw kotłów gazowych 

• Prowadzenie dokumentacji serwisowej. 
 

OCZEKIWANIA 
 

• Wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane wyższe) 

• Mile widziane 3 letnie doświadczenie jako serwisant kotłów gazowych lub 2 letnie doświadczenie na 

stanowisku specjalisty ds. technicznych/inżyniera/technika w firmach zajmujących się montażem/serwisem 

urządzeń energetycznych (kotły gazowe, pompy ciepła, solary etc.) 

• Znajomość branży i zagadnień związanych z obsługą i eksploatacją urządzeń grzewczych 

• Mile widziane uprawnienia niezbędne do wykonywania przeglądów i napraw kotłów gazowych (m.in. 

uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe) 

• Praktyczna znajomość pakietu MS Office  

• Podstawowa znajomość języka angielskiego  

• Prawo jazdy kat.B i dyspozycyjność do sporadycznych wyjazdów w ramach obowiązków służbowych 

 
PRACODAWCA OFERUJE 
 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku  

• Niezbędne narzędzia pracy  

• Atrakcyjne benefity (opieka medyczna, pakiet sportowy) 

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez indywidualnie dostosowany program szkoleń. 

 
 

Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania 
zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: 

 

bogna.kasinska-mirys@gravet.consulting 
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: ST-KG/21 
 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z  

wybranymi Kandydatami 
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Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności znajdującej się na stronie www.gravet.com.pl/praca oraz zamieszczenie w dokumentach 
aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet 
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
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. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Gravet 
Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie przetwarzania moich danych osobowych, okresie ich przechowywania 
oraz przysługujących mi prawach.” 


