Kierowca CE na BDF bez języka / Augsburg

Kierowca CE na BDF bez języka / Augsburg
Krótki opis pracodawcy:
Istniejące od ponad 20 lat przedsiębiorstwo przewozowe , w którym pracuje około 140
kierowców.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z
niemieckim przewoźnikiem.
Miejsce pracy:
Okolice Augsburg/Niemcy.
Okres zatrudnienia:
Od zaraz – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Transport zestawem BDF z przyczepą (ze skrętnym dyszlem) Przewozy kontenerów
BDF głównie dla DHL na trasach po Niemczech lub do krajów sąsiadujących BENELUX,
Francja, Austria itd. Kierowca prawie nigdy nie dokonuje za – rozładunku tylko pod- lub
odczepia kontenery. Praca odbywa się tylko nocą w przedziale godzin 17:00 do 7:00 rano,
czyli może być 18:00 do 3:00 lub 20:00 do 5:00.
System pracy:
Praca bez systemu, co drugi tydzień dłuższy weekend (od piątku rano do poniedziałku
wieczór).
Zakwaterowanie:
W trakcie tygodnia pracy w kabinie pojazdu.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95 oraz karta kierowcy;
Umiejętność jazdy, a przede wszystkim cofania, na zestawie BDF ze skrętnym
dyszlem;
Podstawowa umiejętność, porozumiewania się na za i rozładunkach po niemiecku;
Chęć do jazdy nocnej.
praca-dla-kierowcy.pl

1/2

Kierowca CE na BDF bez języka / Augsburg

Mile Widziane:
Uprawnienia ADR będą mile widziane;
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę.
Pojazd przypisany na stałe do jednego kierowcy;
Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie miesięczne bez systemu 2300 Euro brutto;
Dodatek nocny w godzinach 20:00-5:00 +25% brutto;
Diety 24 Euro netto.

Sposób aplikacji:
Zainteresowane osoby które spełniają powyższe wymagania prosimy o przesłanie swojej
aplikacji (CV oraz skan lub zdjęcie: prawa jazdy i karty kierowcy) na adres praca@praca-dlakierowcy.pl
Nr referencyjny:
W tytule e-maila proszę dopisać: 1162.
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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