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Praca jako kierowca w Niemczech / Przeprowadzki
Krótki opis pracodawcy:
Firma zajmująca się od 1950 roku profesjonalnymi przeprowadzkami oferująca pracę
dla kierowcy w Niemczech. Obecnie oprócz innych pracowników przewoźnik zatrudnia 4
kierowców.
Sposób zatrudnienia:
Na podstawie niemieckiej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z niemieckim
przewoźnikiem.
Miejsce pracy:
Okolice Mannheim / Niemcy.
Okres zatrudnienia:
Od stycznia 2021 – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Usługi przeprowadzek, czyli transport izotermą lub kontenerem BDF (samochodem
ciężarowym z dwuosiową przyczepą ze skrętnym dyszlem lub tandem) mebli,
kartonów, sprzętu AGD itp. Transporty bliskie, za- i rozładunku musi dokonywać również
kierowca z pomocnikiem. Jazda z pomocnikiem, który pomaga przy roz- i załadunkach i który
nie jest kierowcą. Praca polega często bardziej na noszeniu i pakowaniu niż na samej
jeździe.
System pracy:
Praca w trybie od poniedziałek do piątku – bez systemu. Zawsze 5 dni pod rząd a potem
dwa dni wolnego.
Zakwaterowanie:
Pracodawca pomaga w znalezieniu pokój pracowniczego w cenie +/- 500 Euro za
pełen miesiąc.
Jeżeli wypada wyjazd z noclegiem, wówczas pracodawca organizuje darmowy nocleg w
pensjonacie/hotelu. Nie ma możliwości spania w samochodzie.

Wymagania:
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Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95 oraz kartą kierowcy;
Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego , która umożliwia komunikację
telefoniczną z dyspozytorem;
Gotowość do pracy fizycznej, polegającej na za- i rozładunku oraz do jazdy z
pomocnikiem;
Kierowcy nowicjusze będą mile widziani.
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę.
Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie za godzinę pracy 14 Euro brutto, po okresie próbnym i przy dobrej
współpracy możliwa rozmowa o 15 Euro brutto ;
Premia zdrowotna: 7,5 Euro/brutto za każdy przepracowany dzień(po okresie
próbnym);
Dodatek do mieszkania 100 Euro miesięcznie;
Diety za dobę 12 Euro netto.

Sposób aplikacji:
Zainteresowane osoby które spełniają powyższe wymagania prosimy o przesłanie swojej
aplikacji (CV, prawo jazdy, karta kierowcy) na adres praca@praca-dla-kierowcy.pl
UWAGA: Jeżeli nie spełniasz wymogów dot. języka niemieckiego, to NIE aplikuj na
tą ofertę.
Nr referencyjny:
W tytule e-maila proszę dopisać: 1040
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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