
 
poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 

Blacharz samochodowy / Lakiernik samochodowy 

Miejsce pracy: POZNAŃ, autoryzowany serwis 
 

Obowiązki: 

 naprawa uszkodzeń, wgnieceń, wymiana lub demontaż uszkodzonych elementów; 
 wyrównywanie zagnieceń blacharki; 
 przygotowywanie blachy, szpachlowanie, szlifowanie, montowanie; 
 naprawa, budowa nadwozi, prostowanie paneli karoserii. 
 piaskowanie, czyszczenie, przygotowywanie elementów do malowania (dotyczy 

lakiernika); 
 praca przy lakierowaniu samochodów powypadkowych (dotyczy lakiernika); 
 obsługa specjalistycznych urządzeń: maszyn do obróbki wstępnej i wykończającej, 

pistoletów, kabiny lakierniczej; 

Oferujemy: 

 możliwość rozwoju 
 stabilne zatrudnienie 
 szkolenia 
 atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i wyników pracy 

Wymagania: 

 wykształcenie min. zawodowe, kierunkowe 
 kilkuletnie doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku; 
 umiejętność pracy w zespole  
 zaangażowanie w realizację powierzonych zadań 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV  

 

 

AUTO-CENTRUM P.M. S.A. 

60-685 POZNAŃ, WOJCIECHOWSKIEGO 7-17 

Tel.: (61) 8290-300; email: sekretariat@auto-centrum.com.pl 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.97 o ochrone danych osobowych, z Dz. U. z 2002 r. Nr 101, Poz. 926 ze zm.). 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 



 
poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 

Mechanik samochodowy 

Miejsce pracy: POZNAŃ, autoryzowany serwis 
 

Obowiązki: 

 Diagnozowanie usterek oraz kompleksowe dokonywanie napraw mechanicznych, 
elektromechanicznych i elektrycznych, 

 Prowadzenie dokumentacji warsztatowej zgodnie z wytycznymi producenta, 
 Przeprowadzanie przeglądów okresowych pojazdów zgodnie w wytycznymi 

producenta, 
 Analiza i sporządzanie dokumentacji zużycia pojazdów i ich części. 

 

Oferujemy: 

 możliwość rozwoju 
 stabilne zatrudnienie 
 szkolenia 
 atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i wyników pracy 

 

Wymagania: 

 wykształcenie min. zawodowe, kierunkowe 
 kilkuletnie doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku; 
 umiejętność pracy w zespole  
 zaangażowanie w realizację powierzonych zadań 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV  

 

 

AUTO-CENTRUM P.M. S.A. 

60-685 POZNAŃ, WOJCIECHOWSKIEGO 7-17 

Tel.: (61) 8290-300; email: sekretariat@auto-centrum.com.pl 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.97 o ochrone danych osobowych, z Dz. U. z 2002 r. Nr 101, Poz. 926 ze zm.). 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 


