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Wywrotka Hamburg 3/1 jazda lokalna
Krótki opis pracodawcy:
Niemiecka firma transportowa zatrudniająca obecnie około 20 kierowców.
Sposób zatrudnienia:
Zatrudnienie oferowane przez niemieckiego pracodawcę to legalne, pełne umowy o pracę
dla każdego kierowcy.
Miejsce pracy:
Siedziba firmy jest w Hamburgu / Niemcy
Okres zatrudnienia:
Kierowcy potrzebni są od zaraz. Docelowo pracodawca oferuje bezterminowe umowy o
pracę.
Specyfikacja pracy:
Obowiązkiem kierowcy będzie przewożenie przede wszystkim materiałów sypkich, takich jak
piach czy ziemia. Zlecenia transportowe dotyczą zazwyczaj terenu Hamburga oraz bliskich
okolic. Do transportu wykorzystywane są naczepy typu patelnia, podpięte do ciągnika
siodłowego Mercedes.
System pracy:
Pracodawca oferuje dwa podstawowe systemy pracy:
1. standardowa praca od poniedziałku do piątku z wolnymi weekendami (minimum 45
godzin wolnego). Praca zazwyczaj zaczyna się w poniedziałek o 5 rano, a kończy w piątek w
okolicach godziny 15.
2. możliwość pracy w systemie 3/1 – kierowcy pracują przez 3 pełne tygodnie, a następnie
mają pełny tydzień wolnego.
Zakwaterowanie:
W czasie swojej pracy kierowcy są zakwaterowani w kabinie ciągnika siodłowego marki
Mercedes.

Wymagania:
czynne prawo jazdy CE, świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz karta kierowcy;
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kierowcy będą prowadzili rozmowy telefoniczne, a więc wymagana jest
komunikatywna znajomość języka niemieckiego, przede wszystkim w mowie;
doświadczenie w pracy przy transporcie materiałów sypkich jest wymagane;
każdy kierowca musi wykazać się dobrą znajomością przepisów prawa
transportowego.
Nasz klient oferuje:
niemiecki pracodawca wystawia pełne umowy o pracę;
komfort pracy dzięki przypisaniu ciągnika siodłowego z naczepą do jednego kierowcy.
Wynagrodzenie:
wynagrodzenie wynosi 14 € brutto za godzinę pracy przy 14 € i 200 godzin w msc.
czyli 2800 € brutto ;
dodatkowe diety w wysokości 28 € za dzień pracy.

Sposób aplikacji:
Prosimy wyłącznie o zgłoszenia od osób z dobrą znajomością języka niemieckiego w mowie.
Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną, pod adres praca@praca-dla-kierowcy.pl Do
CV należy dołączyć wyraźny skan lub zdjęcie prawa jazdy z wpisem 95 oraz karty kierowcy.
UWAGA: Jeżeli nie spełniasz wymogów dot. języka niemieckiego to NIE aplikuj na tą
ofertę.
Nr referencyjny:
W tytule wiadomości należy dopisać: 1025
Do swojego e-maila proszę dopisać:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
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