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Řidič VZV retrák. Hecht. Dlouhodobá práce ve skladě v okolí Prahy.
Zajistíme pracovní vízum
Popis pracovní nabídky:
Práce ve skladě s ubytováním. Mzda od 130 Kč/hod., výdělek 26 000 Kč. Pro cizince zajistíme
zaměstnaneckou kartu a pracovní vízum. Možnost záloh

Mzda, finanční podmínky:
mzda na pozici řidiče VZV retráka od 130 Kč/hod.;
výdělek 26 000 Kč;
zajišťujeme pracovní obuv (cena ± 500 Kč);
zajišťujeme ubytování (cena okolo 4 200 Kč);
možnost týdenních záloh dle dohody.

Náplň práce:
práce s VZV retrak a se skenerem;
fyzický příjem zboží a jeho naskladňováni na určené pozice;
nakládka a vykládka zboží.

Požadujeme po budoucím zaměstnanci:
praxi minimálně 1 rok na pozici řidiče VZV retraku podmínkou;
platné oprávnění řidiče VZV retrak;
fyzická zdatnost а dobrý zrak – práce se skenerem;
čistý trestní rejstřík;
dodržování předepsaných bezpečnostních předpisů a technologických postupů;
samostatnost a zodpovědnost.

Nabízíme budoucímu zaměstnanci:
práce ve skladě v Praze;
zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince;
cizincům zajistíme legální výkon práce na území České republiky formou získání
zaměstnanecké karty, nebo pracovního povolení a pracovního víza;
místo výkonu práce: Hecht, Strančice v okrese Praha-východ, Česko;
práce DPČ (dohoda o pracovní činnosti); možnost uzavření pracovního poměru na plný
úvazek - HPP;
práce s ubytováním v Praze nebo v okrese Praha-východ okrese Praha-východ
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 řidiče VZV retrák ihned nebo dle dohody.

Stravování:
vlastní.

Pracovní doba:
jednosměnný provoz;
PO-PÁ, 10 - 12 hod/den
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možnost práce o víkendu.
Отправляя свое резюме, Вы даёте согласие на обработку Ваших персональных данных и их
хранение в базе данных компании с целью Вашего трудоустройства, в соответствии с
Законом § 12 и § 21 № 101/2000 Сб., с внесенными позднее изменениями. Это согласие
действует до момента отмены. В то же время, этим Вы признаете, что персональные данные,
размещенные в резюме, являются достоверными и точными.

Typ pracovního úvazku:
Plný pracovní úvazek

Druh pracovní smlouvy:
Dohoda o provedení práce
Kontakt
Nadiia Tokar

Telefonní číslo:
+420 724 519 870

Viber:
+420 724 519 870

E-mail:
n.tokar@workintense.eu

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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