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REKRUTACJA AKTUALNA 

Herkules S.A. – spółka notowana na GPW, działająca aktywnie na rynkach związanych z budownictwem, wzbogacając i rozwijając zespół 
pracowników poszukuje kierowcy kat C+E 

Kierowca 

Miejsce pracy: teren całego kraju 

Opis stanowiska 

 organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku 

 obsługa powierzonego sprzętu zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami ruchu  
 przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy  

 monitorowanie upływających terminów koniecznych serwisów technicznych 
 prawidłowe zabezpieczenie oraz dbanie o przewożony ładunek 

 dbanie o stan techniczny pojazdów oraz jego wyposażenie  

 troska i nadzór nad powierzonym mieniem  

 zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu lub urządzeń w pojeździe natychmiast po fakcie stwierdzenia 
nieprawidłowości 

 stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i czasu pracy kierowców 

 zgłaszanie się do oddziału w celu dokonania odczytu z karty cyfrowej kierowcy co 28 dni  i tachografu cyfrowego co 3 miesiące, 
gromadzenie tarcz tachograficznych rejestrujących przebieg pracy 

 użytkowanie terminalu FM zgodnie z instrukcją 

 informowanie przełożonych o przebiegu transportu 

 

Wymagania 

 doświadczenie zawodowe  

 możliwość pracy w weekendy  

 aktualne prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy , zaświadczenie na przewóz rzeczy, świadectwo kwalifikacyjne 

 mile widziane doświadczenie w transporcie ponadgabarytowym 
 
Oferujemy 

 stabilne zatrudnienie w formie dogodnej dla pracownika 
 atrakcyjne wynagrodzenie 
 możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: slawomir.bigus@herkules-polska.pl. 
W temacie wiadomości wpisać „kierowca” 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

Prosimy o dopisanie klauzuli z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z poźn. zrn.)." 

Dziękujemy! Herkules Polska 

Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż: 


