
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Kierownik Oddziału
Zarys obowiązków na stanowisku: 

 nW kolejnym okresie zatrudnienia do obowiązków na 
tym stanowisku należeć będzie pozyskiwanie nowych i 
obsługa dotychczasowych klientów oraz dalszy rozwój 
serwisu HSR.

 n Odpowiedzialność za funkcjonowanie serwisu mobilnego 
(samochodu) Sprinter®, warsztatu i magazynu oraz 
działania handlowe.

 n Zarządzanie obecnym zespołem pracowników oddziału.

 n Serwis i naprawa instalacji hydraulicznych w maszynach 
roboczych i urządzeniach w zakładach przemysłowych.

Poszukiwane kompetencje: 

 nWykształcenie techniczne. Mile widziane doświadczenie 
w branży usług serwisowych oraz w sprzedaży.

 n Doświadczenie związane z zarządzaniem w handlu 
i serwisie technicznym, utrzymaniu ruchu lub w branży 
logistycznej.

 n Dodatkowym atutem będzie wiedza w zakresie hydrauliki 
wysokociśnieniowej i pneumatyki.

 n Zorientowanie na klienta, zaangażowanie, kreatywność, 
umiejętność pracy w zespole oraz otwartość na pracę z 
ludźmi.

Oferujemy: 
 n Uczestniczenie w gruntownym i profesjonalnym szkoleniu, 
mającym na celu wdrożenie w model pracy firmy HSR.

 n Możliwość realizowania ciekawych i odpowiedzialnych 
wyzwań w zgranym zespole oraz otwartą i przyjazną 
atmosferę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 

 n Profesjonalny program wdrożeń oraz specjalistycznie 
ukierunkowanych szkoleń. 

 n Atrakcyjne warunki zatrudnienia wraz z pakietem 
socjalnym. 

 nW momencie przejęcia pełnej odpowiedzialności za 
oddział samochód służbowy do dyspozycji. 

 n Przygotowanie do samodzielnego kierowania oddziałem 
firmy HSR.

PRZEDSIĘBIORSTWO
GRUPY

Umożliwiamy osiągniecie kolejnych etapów 
kariery zawodowej. 

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z oczekiwaniami 
finansowymi na adres:

HSR GmbH Oddział w Polsce
Paweł Jagielski
Wiosenna 31
41-253 Czeladź
E-Mail:  pawel.jagielski@hsr-hydraulics.pl

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką zależną Grupy Würth, kładącą nacisk na jakość i serwis oraz osiągającą roczne obroty powyżej 
30 mln Euro. Od założenia pierwszego oddziału HSR w roku 1990 działamy w przeszło 60 miejscach na terenie Niemiec, Belgii i Włoch. Naszym 
kluczowym przedmiotem działalności jest obsługa serwisowa związana z wysokociśnieniowymi połączeniami hydraulicznymi dla urządzeń technicz-
nych w przemyśle i budownictwie.

www.hsr-hydraulics.pl


