SIDCOM Mariusz Chodorek
Ul. Kościuszki 90 27-500 Opatów
NIP: 863-140-36-97
REGON 260473263

CIEKAWA, DOBRZE PŁATNA PRACA NA WAKACJE!!!
INSPEKTOR TERENOWY
Opis stanowiska:
poszukujemy pracowników na stanowisko inspektora terenowego do realizacji projektu kontroli obszarowych
metodą FOTO na obszarze województwa mazowieckiego.
Do obowiązków pracownika należeć będzie:
wykonanie czynności kontrolnych w terenie na wcześniej zlokalizowanych działkach rolnych metodą pomiaru
bezpośredniego (GPS) lub metodą FOTO (sporządzenie dokumentacji fotograficznej wraz z naniesieniem miejsc i
kierunków wykonania fotografii na tablecie).
Wymagania:
• dyspozycyjność w okresie od 25 czerwca do 20 września 2017r - w czasie tym nie przewiduje się dni wolnych od
pracy,
• dobra znajomość obsługi komputera i tabletu,
• prawo jazdy kat. B i własny środek transportu (możemy zorganizować transport oraz noclegi ),
• umiejętność czytania, analizowania map,
• niekaralność za przestępstwa umyślne – warunek konieczny,
• sumienność, rzetelność i dokładność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• bardzo dobra orientacja w terenie,
• wykształcenie (warunek konieczny):
- średnie oraz potwierdzone dyplomem lub świadectwem kwalifikacje w zakresie: geodezji, rolnictwa, ogrodnictwa,
ochrony środowiska, leśnictwa, architektury krajobrazu, agrobiznesu, turystyki wiejskiej, mechanizacji rolnictwa,
pszczelarstwa, hodowli koni,
- wyższe: w zakresie geodezji, kartografii, rolnictwa, ogrodnictwa, biologii, ochrony środowiska, zootechniki,
leśnictwa, studia podyplomowe związane z rolnictwem,
Oferujemy:
• szkolenie (m.in. obsługa GPS oraz tablet) - doświadczenie nie jest wymagane,
• pracę w młodym zespole,
• praca na akord, wynagrodzenie zależne od ilości poprawnie wykonanych kontroli (umożliwia szerokie możliwości
zarobkowe uzależnione od indywidualnych cech każdego pracownika),
• umowa o dzieło, firmowy tablet,
• zarobki zależne od ilości poświęconego czasu (od 3000 do 5000zł/miesiąc)
• 8 miejsc pracy.
Dodatkowe informacje:
Termin rekrutacji: do 25 czerwca 2017r.
W odpowiedzi na ogłoszenie proszę przesłać swoje CV z dopiskiem w tytule wiadomości: „Inspektor terenowy”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. tel. kontaktowy: 690488010
Do każdej oferty prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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