
 

Jesteśmy europejskim dostawcą rozwiązań dla branży handlowej.  

Do naszego zespołu poszukujemy: 

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY 

Miejsce pracy: Rusiec/ k Nadarzyna 

 

GŁÓWNE ZADANIA: 

▪ sprzątanie i całoroczne utrzymanie w czystości otoczenia Firmy; 

▪ utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynków Firmy; 

▪ pielęgnacja roślin wewnątrz budynków Firmy; 

▪ wykonywanie drobnych prac naprawczych i remontowych; 

▪ cykliczne opróżnianie pojemników na odpady; 

▪ dbanie o prawidłową segregację odpadów produkcyjnych i biurowych; 

▪ kontrolowanie zapełnienia zbiorników na ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe; 

▪ obsługa kosiarki i odśnieżarki spalinowej; 

▪ sprzątanie i całoroczne utrzymanie w czystości basenów ozdobnych, chodników, trawników, 

kwietników, i otoczenia budynków (koszenie trawy, sadzenie kwiatów, itp.) 

▪ wykonywanie drobnych prac remontowych (naprawy ubytków tynku, uzupełnianie powłok 

malarskich); 

▪ dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy; 

 

PROFIL KANDYDATA: 

▪ wykształcenie zawodowe (mile widziane o profilu technicznym); 

▪ mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego; 

▪ mile widziane uprawnienia do pracy na wysokości (do 3m);  

umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami wykorzystywanymi do prac 

gospodarczych; 



OFERUJEMY: 

▪ Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

▪ Zatrudnienie na umowę o pracę  

▪ Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz system premiowania 

▪ Pakiet opieki medycznej i możliwość przystąpienia grupowego ubezpieczenia na życie 

▪ Bardzo dobry dojazd nową trasą szybkiego ruchu (ok. 20 min. z Warszawy) 

 

 
Zainteresowane osoby prosimy aby w CV (oraz liście motywacyjnym) zamieściły klauzulę zgody na przetwarzanie danych 

osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - 

MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, zawartych w przesłanej dokumentacji (CV oraz 

liście motywacyjnym), w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.  

 

Ponadto jeśli chcesz aby twoje CV (oraz list motywacyjny) było wykorzystywane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, 

prosimy o zamieszczenie w CV (oraz liście motywacyjnym) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o 

następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji 

(CV oraz liście motywacyjnym) przez Administratora - MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 

Nadarzyn, dla celów przyszłych rekrutacji”. 

 

Klauzula Informacyjna RODO: http://www.mago.com/wp-content/uploads/2018/07/Kariera1.pdf 

 

http://www.mago.com/wp-content/uploads/2018/07/Kariera1.pdf

