Targi Kielce S.A. to firma z 30 letnią tradycją, specjalizująca się
w kompleksowej organizacji imprez wystawienniczych oraz konferencyjnych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
Targi Kielce S.A. poszukują obecnie kandydata/ki na stanowisko :

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ
( NAGŁOŚNIENIE / OŚWIETLENIE)
forma zatrudnienia:

umowa o pracę

Miejsce pracy: Kielce, ul. Zakładowa 1
Główne zadania:










Montaż urządzeń nagłośnieniowych / oświetleniowych
Przygotowanie oraz realizacja nagłośnienia / oświetlenia scenicznego podczas konferencji, gali,
koncertów i innych wydarzeń organizowanych w spółce
Bieżąca obsługa i konserwacja radiowęzłowego systemu nagłośnienia hal oraz terenów zewnętrznych
Bieżąca obsługa i konserwacja systemów nagłośnieniowych / oświetleniowych w salach
konferencyjnych w halach wystawienniczych oraz w centrum kongresowym
Montaż, demontaż urządzeń multimedialnych i audiowizualnych
Bieżąca współpraca z Oświetleniowcem / Dźwiękowcem i pomoc przy realizacji właściwego
nagłośnienia / oświetlenia podczas: konferencji, gal, koncertów i innych wydarzeń organizowanych
w spółce
Kontakt z klientami, zespołami muzycznymi oraz innymi podmiotami w sprawach obsługi A-V wydarzeń
organizowanych w spółce

Wymagania:
 wykształcenie minimum średnie: kierunki techniczne: elektrotechnika, elektronika lub pokrewne
(mile widziane: wyższe wykształcenie)
 min. 2 letnie doświadczenie w pracy przy obsłudze systemów nagłośnieniowych / oświetleniowych i multimediów
 preferowana znajomość języka angielskiego : poziom komunikatywny (B2)
 prawo jazdy kat. B
 gotowość do wykonywania pracy w równoważnym systemie pracy oraz pracy na wysokości
 aktualne uprawnienia SEP do 1 KV
 punktualność
 wysoka kultura osobista
 komunikatywność
 uczciwość
Oferujemy:
 pracę u jednego z liderów branży o ugruntowanej pozycji na rynku
 umowę o pracę
 pracę ciekawą i pełną wyzwań
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:

rekrutacja@targikielce.pl

Oferta ważna do: 05 sierpnia 2022r.
Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
…………………………………………
(podpis kandydata)
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie
https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

