Kierowca CE Göttingen / Niemcy Tandem

Kierowca CE Göttingen / Niemcy Tandem
Krótki opis pracodawcy:
Istniejąca od ponad 40 lat fabryka produkująca łóżka i materace. W firmie, która
posiada tabor pojazdów na potrzeby własne, zatrudnionych jest oprócz innych pracowników
25 kierowców.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z
niemieckim pracodawcą.
Miejsce pracy:
Okolice Göttingen / Niemcy.
Okres zatrudnienia:
Od zaraz – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Transport bliski i dalekobieżny głównie po Niemczech – zestawem tandem
(izoterma lub kontenery wymienne – BDF,sztywny dyszel). Przewożone są przeważnie
materace oraz łóżka produkcji własnej. Do obowiązków kierowcy należy także za i
rozładunek. Firma komunikuję się ze swoimi kierowcami po niemiecku lub angielsku,
wymagana jest zatem znajomość danego języka, która pozwoli na rozmowę telefoniczną.
Systemy pracy:
Praca bez systemu, czyli poniedziałek – piątek , sobota i niedziela wolne;
Praca bez systemu. Zawsze 5 dni pod rząd (czasami również sobota).
Zakwaterowanie:
Nie ma możliwości nocowania w kabinie na bazie, organizacja noclegu we własnym zakresie.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95 oraz kartą kierowcy;
Znajomość języka niemieckiego , która pozwala na telefoniczne komunikowanie się z
pracodawcą;
Doświadczenie jako kierowca CE, które pozwala na samodzielną, sprawną i bezpieczną
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jazdę;
Gotowość do za- i rozładunków;
Gotowość do długofalowej pracy w Niemczech.
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę;
Wynagrodzenie:
Wejściowe wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 12,20 Euro brutto
Dodatek za niechorowanie (0 dni w msc) do godzinę pracy wynosi 0,30 Euro brutto
Dieta 14/28 Euro;
Po okresie próbnym i przy dobrej współpracy otwartość na renegocjacje stawki
wejściowej.
Możliwe dodatkowe premie tzn. świąteczne, urlop.

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
Nr referencyjny:
W tytule e-maila proszę dopisać: 1143
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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