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Řidič VZV 5t. Coca-Cola. Práce pro cizince v Praze - Kyje. Zajistíme
pracovní vízum
Popis pracovní nabídky:
Přijmeme řidič VZV 5t. Výdělek 35 000 Kč/měsíc. Práce pro cizince. Dlouhodobé zaměstnání v Praze.
Pracovní vízum pro cizince. Možnost záloh

Mzda, finanční podmínky:
nástupní mzda řidiče VZV 5t - 135 Kč/hod, po zapracování - 140 Kč/hod;
výdělek 35 000 Kč Kč/měsíc;
po odpracování 3 měsíce - bonusy;
zajišťujeme ubytování - dostupnost MHD do 30 min (cena kolem 4 200 Kč);
poskytujeme ochranné pracovní pomůcky;
zálohy po 10 odpracovaných dnech.

Náplň práce:
manipulace s produkty na základě systémových požadavků pomocí mobilního zařízení;
uskladnění palet z výroby;
nakládka a vykládka kamionů;
odvážení palet od výrobní linky a naskladnění do štosů.

Požadujeme po budoucím zaměstnanci:
praxi na pozici řidiče VZV 5t podmínkou – VZV s dlouhými vidlemi;
rozvoz palet po 3 kusech najednou;
platné oprávnění řidiče VZV (skupina I, II, W1);
čistý trestní rejstřík;
platný potravinářský průkaz (který je možní vystavit na vstupní Lékařské prohlídce);
dodržování předepsaných bezpečnostních předpisů a technologických postupů;
flexibilita – v případě potřeby záskoku na obdobné pozici;
ochota pracovat na směnný provoz;
samostatnost a zodpovědnost.

Nabízíme budoucímu zaměstnanci:
krátkodobá a dlouhodobá práce v Praze;
práce výhodná pro cizince, zajistíme pracovní vízum;
cizincům zajistíme legální výkon práce na území České republiky formou získání
zaměstnanecké karty, nebo pracovního povolení a pracovního víza;
stabilní pracoviště ve společnosti Coca-Cola;
místo výkonu práce: Práce v Praze – Kyje;
práce na DPP (dohoda o provedení práce), DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a po zapracování
možnost uzavření pracovního poměru na plný úvazek – HPP
možnost zajištění ubytování – dostupnost MHD do 30 min;
poskytujeme potvrzení o zajištění ubytování, jenž je potřebné k vyřízení přechodného pobytu
pro cizince, kteří už mají trvalý pobyt nebo občanství EU;
nástup na pozici řidič VZV 5t je možný ihned nebo po dohodě.

Stravování:
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vlastní;
pitný režim během dne: Coca-Cola a další nápoje na pracovišti zdarma.

Pracovní doba:
dvousměnný provoz;
6:00-18:00 / 18:00-6:00 hod.;
možnost práce o víkendech dle objednávek a sezonu.
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:
Pracovní smlouva

Místo výkonu práce:
Praha
Kontakt
Daria Belokonenko

Telefonní číslo:
+ 420 720 976 917

Viber:
+ 420 720 976 917

E-mail:
d.belokonenko@workintense.eu

Skype:
Dasha Workintense

Jízdenky na autobus po celé Evropě za snížené ceny:
+420 702 236 302
+380 683 495 992
email: bus@workintense.eu
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Mapa místa výkonu práce:
Práce v Praze. Česká republika, Českobrodská 1329, 198 00 Praha Kyje
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