
Praca na turbinach wiatrowych – technik turbin wiatrowych

Global Wind Consulting Sp. z o.o. oferuje w miesiącu styczniu 5 kontraktów na pracę na turbinach
wiatrowych, dla osób chcących wejść do branży wiatrowej. Kontrakty zostaną zawarte na okres próbny
bezpośrednio po wykonaniu stosownych szkoleń z programów rekonwersyjnych lub ze środków własnych.
Okres próbny wynosi od miesiąca do 3 miesięcy ze stawką progresywną za każda przepracowaną
godzinę. Praca na terenie kraju oraz za granicą.

Wymagania:

1. Konieczność wykonania szkoleń:

● pakiet 4 podstawowych szkoleń BHP na turbiny wiatrowe wg standardu GWO,

● SEP do 1 [kV],

● UDT P2,

● Hailo Basic,

● Szkolenie z podstawowej wiedzy na temat turbin wiatrowych,

● Narzędzia hydrauliczne, obsługa i eksploatacja,

2. Badania do pracy na wysokości oraz G41.

3. Aktualny paszport covidowy.

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym potwierdzona certyfikatem będzie
dodatkowym atutem.

5. Podstawowa znajomość pakietu MS Office

6. Prawo jazdy, kategorii B

Warunki:

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza, może być założona po zawarciu kontraktu.

2. Brak przeszkód w podróżach służbowych nawet do 4 tygodni.

3. Stawka na okresie próbnym - 55 zł netto za godzinę.

4. Płatne przejazdy do miejsca pracy w wysokości 55% stawki podstawowej za każdą rozpoczętą
godzinę podróży (po zakończeniu okresu próbnego, wzrost tej stawki).



5. Płatne godziny postojowe w przypadku złej pogody lub innych czynników uniemożliwiających
wykonywanie pracy w wysokości 70% stawki podstawowej.

6. Opłacone noclegi.

7. Dodatki finansowe za pracę za granicami Polski.

Wszystkie niezbędne szkolenia zostaną przeprowadzone we Wrocławiu w tygodniu „5” 2022 roku. Jeżeli
zastanawiałeś się na przebranżowieniem i podjęcie pracy w najbardziej rozwijającej się gałęzi przemysłu
energetycznego na świecie, to świetna okazja żeby zacząć. Gwarantujemy udział w ciekawych projektach
morskich i lądowych na całym świecie oraz wysokie wynagrodzenia po zakończonym okresie próbnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10.01.2022

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą propozycją prosimy przesłać  CV na adres :

info@globalwind.consulting

W razie pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu:

+48 888 306 666

+48  518 649 549

mailto:info@globalwind.consulting

