Przewóz rusztowań z HDS

Przewóz rusztowań z HDS
Krótki opis pracodawcy:
Firma wynajmująca rusztowania na terenie Monachium, zatrudniająca obecnie jednego
kierowce.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z
niemieckim pracodawcą.
Miejsce pracy:
Okolice Monachium / Niemcy.
Okres zatrudnienia:
Od zaraz – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Transport samochodem 18 tonowym z HDS’em (czasami z przyczepą). Przewóz
rusztowań z magazynu na budowy do klientów (oraz z powrotem) głównie na terenie
Monachium i okolic. Za- i rozładunku dokonuje kierowca samodzielnie za pomocą HDS lub
wózka widłowego. Jazdy również do wewnątrz miejscowości, dlatego wymagane jest
doświadczenie. Do obowiązków kierowcy należą również: zabezpieczenie rusztowań/ładunku
specjalna wiązarką; dbałość o pojazd, czyli stan oleju, opon itp.; Może występować potrzeba
pomocy w magazynie lub na budowie w sensie złożenia i rozłożenia rusztowań.
System pracy:
Praca bez systemu czyli poniedziałek-piątek (praca również co drugą sobotę);
Zakwaterowanie:
Pokój jednoosobowy w cenie 200 Euro/msc. Łazienka oraz kuchnia są wspólne.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95 oraz karta kierowcy;
Znajomość języka niemieckiego, która umożliwia konwersację telefoniczną;
Co najmniej roczne doświadczenie na pojeździe ciężarowym, które pozwoli na
samodzielną i sprawną jazdę;
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Doświadczenie na dźwigu HDS;
Gotowość do składania/rozkładania rusztowań w magazynie lub u klienta.
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę.
Kameralną atmosferę w małej, rodzinnej firmie.
Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie za godzinę pracy 16 Euro brutto co daje przy 200 godz. 3200 Euro
Brutto;
Po okresie próbnym (6 msc.):Dodatek żywnościowy 6 Euro/netto za każdy dzień
roboczy.

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
UWAGA: Jeżeli nie spełniasz wymogów dot. języka niemieckiego lub angielskiego to
NIE aplikuj na tą ofertę.
Nr referencyjny:
W tytule e-maila proszę dopisać: Monachium
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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