Ενδυναμώνουμε την Ομάδα Διαχείρισης Ψυκτικών Μέσων της εταιρείας μας
με έδρα τον Αυλώνα Αττικής
και αναζητούμε
ΨΥΚΤΙΚΟ
(Κωδικός θέσης: AR1022)
Ο Όμιλος ELTON είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διακρίνεται διαχρονικά για την
ισχυρή επιχειρηματική και οικονομική του δυναμική.
Έχουμε διαμορφώσει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στους ανθρώπους μας για το
ποιοι είναι και για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους ως άτομα και ως μέλη της ομάδας,
επιτρέποντας σε κάθε εργαζόμενο να εκφράζει και να αναπτύσσει τις δυνατότητές του.
Δείτε περισσότερα στη σελίδα: www.elton-group.com
Ο ρόλος:
Ο κάτοχος του ρόλου αποτελεί μέρος της ομάδας Διαχείρισης Ψυκτικών Μέσων της εταιρείας μας στον
Αυλώνα Αττικής, και βασικό μέρος των καθηκόντων του είναι η παραλαβή και ο έλεγχος (ποσοτικόςποιοτικός) φιαλών/κυλίνδρων ψυκτικών μέσων (HFCs, HFOs), η σήμανση, επιμέλεια, καθαρισμός και
σφράγιση αυτών, η προετοιμασία παραγγελιών και ο έλεγχος επιστροφών, καθώς και βοηθητικές
εργασίες διαχείρισης των ψυκτικών μέσων.
Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων Εξειδικευμένων Ψυκτικών Χημικών, και συνεργάζεται
στενά με τον Υπεύθυνο Αποθήκης.
Η Εταιρεία Προσφέρει:
 Πρωινό ωράριο 07:30 – 15:30, χωρίς βάρδιες και χωρίς υπερωρίες
 Πενθήμερη εργασία: Δευτέρα - Παρασκευή
 Ειδικότητα: Ψυκτικού, και υποστήριξη στην αναγγελία και την απόκτηση επαγγελματικών
αδειών.
 Πρόγραμμα Ιδιωτικής Νοσοκομειακής Ασφάλισης από την GENERALI Ασφαλιστική
 Σύγχρονο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ένδυσης εργασίας.
 Συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας
 Μεταφορά με εταιρικό πούλμαν για τους κατοίκους Αθηνών.
Απαραίτητες γνώσεις:
 Πτυχίο σπουδών Τεχνίτη Ψυκτικού (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΕ κλπ.)
 Προϋπηρεσία σε ψυκτικές εργασίες δεν απαιτείται, αλλά εάν υπάρχει θα εκτιμηθεί.
 Αναγγελία/άδεια Ψυκτικού ή και άδεια διαχείρισης ψυκτικών μέσων θα θεωρηθεί επιπλέον
προσόν.
Στην ELTON προχωράμε μαζί εμπιστευόμενοι τις δυνάμεις μας και τις δεξιότητες, τα ταλέντα, την
εξειδίκευση και τη δημιουργικότητα που διαθέτει ο καθένας μας ξεχωριστά. Μπορείς να γίνεις μέλος
της ομάδας μας, τώρα!
Κάνε αίτηση τώρα στο CV@elton-group.com
(κωδικός θέσης: AR1022)
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

