Kierowca kat. C na solówkę Niemcy drobnica

Kierowca kat. C na solówkę Niemcy drobnica
Krótki opis pracodawcy:
Istniejąca od lat dziewięćdziesiątych firma transportowa z okolic Hamburga.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z
niemieckim pracodawcą.
Miejsce pracy:
Okolice Hamburga / Niemcy.
Okres zatrudnienia:
Od stycznia 2021 roku – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Transport bliski (do 150 km wokół Hamburga) solówką MB Atego. Przewożona jest
drobnica na paletach oraz jako paczki. W zależności od trasy do siedemnastu punktów
rozładunku dziennie, których musi dokonywać kierowca. Codzienne powroty na bazę.
Wymagana jest umiejętność posługiwania się ręcznym skanerem do kodów kreskowych. Z
firmą można komunikować się tylko po niemiecku.
Systemy pracy:
Praca bez systemu około 10 godzin dziennie. Od poniedziałku do piątku rzadko soboty.
Zakwaterowanie:
Nie ma możliwości spania w kabinie pojazdu – pracodawca organizuje możliwość noclegu w
pensjonacie na przeciwko bazy(pokój jednoosobowy) w cenie 100 Euro za tydzień. Pokój
wieloosobowy będzie tańszy.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. C lub CE z wpisem 95 oraz kartą kierowcy;
Znajomość języka Niemieckiego, która umożliwia rozmowę telefoniczną;
Doświadczenie na solówce, które pozwala na samodzielną i sprawną jazdę;
Gotowość do długofalowej pracy w Niemczech;
Mile widziane ADR;
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Umiejętność obsługi mobilnego skanera kodów kreskowych.
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę;
Wynagrodzenie:
Wejściowe wynagrodzenie miesięczne wynosi 2300 Euro brutto;
Diety na poziomie 14 Euro netto za każdy dzień roboczy.

Sposób aplikacji:
Zainteresowane osoby które spełniają powyższe wymagania prosimy o przesłanie swojego
CV 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: 1150.
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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