Plandeka bez wymogu niemieckiego
Krótki opis pracodawcy:
Firma transportowa z ponad 50 letnim stażem, w której obecnie pracuje ponad
100 kierowców. W firmie zatrudniony jest polski dyspozytor.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej
bezpośrednio z niemieckim przewoźnikiem.
Miejsce pracy:
Okolice Schwedt/Niemcy bardzo blisko Polsko/Niemieckiej granicy.
Okres zatrudnienia:
Od zaraz – na okres 6 msc. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w
przypadku dobrej współpracy.
Specyfikacja pracy:
Międzynarodowe przewozy całopojazdowe plandeką po Niemczech i wszystkich
krajach sąsiednich;
System pracy:
Praca w trybie pełnego wymiaru godzin, czyli 5 dni w tygodniu, wolne
weekendy.
Lub system a la 3/1 z wolnymi weekendami.
Na weekend pojazdy rzadko wracają na bazę – kierowca jest wówczas
odbierany busem z miejsca postoju i zawożony na bazę. Wydłuża to powrót
i dojazd do pracy.
Zakwaterowanie:
W kabinie pojazdu.
W systemie a la 3/1 na weekendy również w kabinie pojazdu lub bezpłatnie
na bazie.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95;

Karta kierowcy;
Minimum roczne doświadczenie w przewozach międzynarodowych na ciągniku
siodłowym;
Dbałość o czystość pojazdu i sprawy techniczne (spalanie, ciśnienie opon
itp.);
Dbałość o właściwe zabezpieczenie ładunku;
Praktyczna znajomość przepisów transportowych;
Mile widziana będzie podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o

niemiecką umowę o pracę.

Wynagrodzenie:
W pełnym wymiarze godzin miesięczne wynagrodzenie 2500 Euro brutto;
W systemie a la 3/1 miesięczne wynagrodzenie 1875 Euro brutto;
Diety 12/24 Euro netto dziennie;
Możliwe dodatki w zamian za sumienną pracę.

Sposób aplikacji:
Zainteresowane osoby które spełniają powyższe wymagania prosimy o przesłanie
swojej aplikacji (CV, prawo jazdy, karta kierowcy) na adres praca@praca-dlakierowcy.pl
Nr referencyjny:
W tytule e-maila proszę dopisać: Schwedt.
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.).

