
 

CAT Mosolf Polska Sp. z o.o., ul. Krakowska 10, Ciemno-Gnojna, 96-320 Mszczonów 
tel.: +48 46 857 27 50, www.cmpl.pl 
NIP: 522-21-47-901, Regon: 012740354, KRS: 0000033437 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 
Wysokość kapitału zakładowego: 79 865 000,00 PLN 

W związku z rozwojem usług w Centrum Samochodowym Kleszczów  
zatrudnimy na stanowisko 

Pracownik Centrum Samochodowego 
Miejsce pracy: Rogowiec koło Kleszczowa 

 
Oferujemy pracę dla kobiet i mężczyzn związaną z obsługą samochodów: 

✓ przemieszczanie i parkowanie 
✓ przeglądy 
✓ montaż akcesoriów 
✓ odbiór jakościowy 

Oczekujemy: 

✓ prawo jazdy kat. B 
✓ umiejętności manualne 
✓ dokładność, solidność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań 
✓ wykształcenie zawodowe, mile widziane o profilu samochodowym 

Zapewniamy: 

✓ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
✓ system wynagradzania miesięczny oraz premie uzależnione od wyników pracy 
✓ możliwość wynajmu nowego samochodu w programie pracowniczym 
✓ pakiet świadczeń socjalnych - ubezpieczenie na życie, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, dofinansowanie wypoczynku urlopowego, świadczenie pieniężne z okazji ślubu i narodzin 
dziecka 

✓ przygotowanie do profesjonalnej realizacji zadań oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego 
 

Kontakt w przypadku pytań: 
Mateusz Gurazda tel. 606 831 391 lub Andrzej Michałek tel. 602 515 137 

 
Zainteresowanych zapraszamy do przesłania CV przez: 

• https://www.cmpl.pl/kariera, bądź  

• rekrutacja@cmpl.pl - w tytule prosimy umieścić: Pracownik Centrum Samochodowego Kleszczów 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT Mosolf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ciemno-Gnojnej. Pełna informacja odnośnie 
przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.cmpl.com.pl/klauzula2/ 

Aplikując wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CAT Mosolf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ciemno-Gnojnej Twoich danych osobowych umieszczonych 
w CV w zakresie przekraczającym dane określone w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy/przekraczającym dane niezbędne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko. 
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