Řidič VZV 3,5 t. Pivovar STAROPRAMEN. Práce v Ostravě
Publikováno z WORKMARKET (https://workmarket.cz)

Řidič VZV 3,5 t. Pivovar STAROPRAMEN. Práce v Ostravě
Popis pracovní nabídky:
Přijmeme řidiče VZV 3,5 t. Výdělek až 28 000 Kč. Poskytujeme ubytování. Pomoc s vyřízením
pracovního víza a povolení. Dlouhodobá práce. Možnost záloh

Náplň práce:
obsluha vysokozdvižného vozíku - zodpovědnost za jeho úsporný, efektivní a bezpečný
provoz
nakládka a vykládka kamionu
odebírání palet z linky
manipulační práce ve skladu
zásobování výroby

Požadujeme po budoucím zaměstnanci:
praxe řidiče VZV 3,5 t
platný řidičský průkaz skupiny W1 - možnost přeškolení
samostatnost a zodpovědnost
čistý trestní rejstřík je podmínkou
dodržování předepsaných bezpečnostních předpisů a technologických postupů
flexibilita, v případě potřeby záskok na obdobné pozici
fyzická zdatnost
ochota pracovat ve směnném provozu

Nabízíme budoucímu zaměstnanci:
dlouhodobá i krátkodobá práce v České republice
pracoviště se nachází v stabilní pivovarské společnosti - práce v pivovaru STAROPRAMEN
místo výkonu práce: práce v Ostravě - Moravskoslezský kraj
systematické zaškolení, další vzdělávání, možnost zvyšování kvalifikace
cizincům zajistíme legální výkon práce na území České republiky formou získání
zaměstnanecké karty, nebo pracovního povolení a pracovního víza
práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti); možnost
uzavření pracovního poměru na plný úvazek - HPP
před nástupem do práce zajišťujeme vyřízení potravinářského průkazu a vstupní lékařskou
prohlídku
poskytujeme potvrzení o zajištění ubytování, jenž je potřebné k vyřízení přechodného pobytu
pro cizince, kteří už mají trvalý pobyt nebo občanství EU
nekuřácké pracoviště (pro kuřáky je vyhrazené místo)
nástup na pozici řidič VZV 3,5 t možný ihned nebo po dohodě

Mzda, finanční podmínky:
výše mzdy závisí od kvalifikace/praxe
mzdové ohodnocení pro řidiče VZV 3,5 t od 118 крон/час.
zajišťujeme ubytování zdarma
výdělek až 28 000 Kč
uhradíme náklady na pořízení potravinářského průkazu, vstupní lékařskou prohlídku nebo
náklady na zaškolení řidičského průkazu na VZV
za zaměstnance hradíme zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění
zajišťujeme pracovní oděvy a ochranné pomůcky
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Stravování:
vlastní

Pracovní doba:
nepřetržitý provoz PO-PA, SO-NE podle potřeby
denní směny od 06:00 - 18:00 hod.
možnost práce o víkendu
Відправляючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних та їх
зберігання в базі даних компанії з метою Вашого працевлаштування, відповідно до Закону §
12 і § 21 № 101/2000 Зб., з внесеними пізніше змінами. Ця згода діє до моменту скасування. У
той же час, цим Ви визнаєте, що персональні дані, розміщені в резюме, є достовірними і
точними.

Typ pracovního úvazku:
Plný pracovní úvazek

Druh pracovní smlouvy:
Dohoda o provedení práce
Kontakt
Ivanna Hryhorovych

Telefonní číslo:
+420 601 558 137

Viber:
+420 601 558 137

E-mail:
i.hryhorovych@workintense.cz

Skype:
Ivanna EW

Mapa místa výkonu práce:
Hornopolní 1075/57 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Moravskoslezský kraj
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