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Angajeazã 90 de sudori (femei ºi bãrbaþi) pentru sudura
Slatina, str. Piteºti,
TIG în argon pentru confecþii speciale din aluminiu
nr. 110-112
(în incinta fostei platforme Rulmenþi) Cererile de angajare se depun la sediul firmei între
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orele 09:00 - 10:00. Preselecþia va avea loc la fiecare
sfârºit de sãptãmânã pentru cererile depuse, candidaþii
selectaþi urmând a fi chemaþi la probe. Proba constã în
efectuarea unor operaþiuni de sudurã în argon pe
durata unei perioade de timp de maxim 5-6 ore. Se
vor alege candidaþii care îndeplinesc condiþiile ºi care
au aptitudinea de a învãþa sã sudeze în argon.

Relaþii la telefon: 0249/412530 în intervalul orar 09:00 - 10:00
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