C+E Landsberg / stałe trasa nocna / darmowy hotel

C+E Landsberg / stałe trasa nocna / darmowy hotel
Krótki opis pracodawcy:
Działająca na rynku od 1998 roku niemiecka firma transportowa, która zatrudnia
obecnie około 32 kierowców. Przedsiębiorstwo to posiada również własny magazyn w
którym pracuje 80 osób.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z
niemieckim pracodawcą.
Miejsce pracy:
Okolice 06188 Landsberg (koło Lipska) / Niemcy.
Okres zatrudnienia:
Od zaraz – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Transport po stałej, jednej trasie nocnej zestawem Tandem BDF. Trasa zaczyna się w
poniedziałek godz. 20:00 w Landsberg; jazda do Eisenach (gdzie następuje podmiana
kontenerów) i powrót na 02:00-03:00 do Landsberg. W sumie około 430 kilometrów. Po
odbytej trasie nocleg w opłaconym przez pracodawcę pensjonacie/hotelu. Ostatnia
trasa tygodnia odbywa się z piątku na sobotę. Zwykłe ADR’y są konieczne.
System pracy:
Praca bez systemu, start Poniedziałek 20:00 koniec Sobota 03:00
Zakwaterowanie:
Podczas tygodnia pracy pracodawca opłaca nocleg w pensjonacie/hotelu.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95 oraz karta kierowcy;
Podstawowe ADR są bezwzględnie wymagane;
Znajomość języka niemieckiego, która umożliwia prostą konwersację telefoniczną;
Dbałość o czystość pojazdu i sprawy techniczne (spalanie, ciśnienie opon itp.);
Doświadczenie będzie mile widziane lecz nie jest konieczne;
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Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę.
Stałe narzędzie pracy czyli, zestaw przypisany na stałe do jednego kierowcy.
Wynagrodzenie:
Miesięczne wynagrodzenie 2100 Euro brutto ;
Dopłaty do wynagrodzenia po okresie próbnym ;
Diety 12/24 Euro netto;
Dodatek do paliwa 44 Euro miesięcznie;
Możliwe dodatkowe premie.

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 to NIE aplikuj na tą
ofertę.
Nr referencyjny:
W tytule e-maila proszę dopisać: 1031/Landsberg
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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