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Tandem różne systemy darmowe przewozy
Krótki opis pracodawcy:
Duża niemiecka firma transportowa istniejąca na rynku od ponad 50 lat. Firma
zatrudnia obecnie około 180 kierowców, w tym wielu kierowców z Polski. Firma bezpłatnie
dowozi swoich pracowników z i do Polski.
Sposób zatrudnienia:
Praca odbywać się będzie na podstawie legalnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio z
niemieckim pracodawcą.
Miejsce pracy:
Okolice Heilbronn przy A6 (kod pocztowy 74…) / Niemcy
Okres zatrudnienia:
Od zaraz – docelowo na czas nieokreślony.
Specyfikacja pracy:
Transport tandemem Jumbo, generalnie ładunków całopojazdowych. Przewóz towarów
Automotiv, budowlanych oraz izolacji. Transport odbywa się w 70% po Niemczech, czasami
kraje sąsiadujące z Niemcami takie jak: Szwajcaria, Holandia, Belgia. Mogą występować
jazdy nocne. Do obowiązków kierowcy należy zabezpieczenie ładunku i czasami za i
rozładunek.
System pracy:
Możliwe są różne systemy pracy: (warunkowo 2/1 lub 2/2) 3/1, 4/1, 4/2, 6/1, 4/2, 5/2,
6/2, 5/3, 4/4, 8/4.
Zakwaterowanie:
Do wyboru:
W kabinie pojazdu;
W kontenerze – darmowy nocleg;
Jednoosobowy pokój w cenie 200 Euro miesięcznie.

Wymagania:
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Czynne prawo jazdy kat. CE z wpisem 95 oraz karta kierowcy;
Znajomość języka niemieckiego która umożliwi kontakt przy za i rozładunku i chęć
do dalszej nauki języka;
Minimum trzyletnie doświadczenie, na tandemie.
Mile widziane:
Chęć do nauki prowadzenia doczepianego do zestawu wózka widłowego jest mile
widziana.
Nasz klient oferuje:
Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę;
Darmowe przewozy z miejsca pracy do i z Polski do miast: Legnica, Wałbrzych,
Wroclaw, Bydgoszcz, Torun, Grudziądz, Iława, Olsztyn, Radom;
Płatny urlop również w systemie. Ilość zależy od wybranego sytemu;
Wynagrodzenie:
Miesięczne wynagrodzenie w zależności od wybranego systemu Netto czyli „na rękę”
od około 820 Euro do około 1300 Euro DO TEGO DIETY;
Diety w formie ryczałtu, który wynosi 224 Euro netto za tydzień pracy.

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: Heilbronn
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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